2013.
ГОДИНА VIII

БРОЈ 8

Цена овог броја је 200,00 динара.

ДЕСПОТОВАЦ, 10.09.2013. године
Годишња претплата је 1.500,00 динара

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07), члана 46.став 1. тачка 8. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', број 129/07), и члана 13. Статута општине
Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина
општине Деспотовац, на седници одржаној 09.09. 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
Утврђује се престанак мандата одборнику Скупштине општине Деспотовац,
Лазаревић Жики из Јасенова, изабраном са листе Покренимо Деспотовац-Томислав
Николић (Српска напредна странка, Нова Србија, Демократска странка Србије),
због смрти.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 013-5/2013-01 од 09.09.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07), члана 48. и 56. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07, 54/2011), члана 13. Статута
општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/08),
Скупштина општине Деспотовац

седници одржаној 09.09. 2013. године, на

предлог Верификационог одбора, донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

1. Потврђује се мандат одборнику Крстић Саши из Равне Реке, са Изборне
листе Покренимо Деспотовац – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова
Србија, Демократска странка Србије).
2. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48
часова од дана доношења Одлуке.
3. Одлуку објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 013-6/2013-01 од 09.09.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,
73/10, 101/10 и 101/11 и 93/12), сачињава се
ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2013. ГОДИНЕ
1. Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци за
период јануар – јун 2013. године износе у динарима:

I

Укупно остварени текући приходи, примања од продаје
нефин.имовине и пренета средства из претходне године
II Укупно извршени текући рсходи и издаци
III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и
издатака

301.802.647
294.374.569
7.428.078

2. Структура и врста прихода и примања и расхода и издатака је следећа:
1.
2.
3.
4.

5.

Укупно остварени текући приходи и примања од
продаје нефин. Имовине износе
Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине износе
Вишак прихода (р.бр. 1- р. Бр. 2) утврђен је у износу
од
Кориговање вишка прихода:
А) Увећан за укључивање:
- нераспоређеног вишка прихода и примања из
ранијих година који је наменски коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године, у износу од
Б) Умањен за укључивање издатака:
- утрошених средстава текућих прихода и примања за
отплату обавеза по кредитима у износу од
- утрошених сред.текућ.прих. и примања од продаје
нефин.имов.за набавку финанс. имовине у износу од
В) Кориговани вишак прихода – суфицит износи
Буџетски суфицит, као разлика између укупног
износа текућих прихода, примања и пренетих
средстава и укупног износа текућих расхода и
издатака утврђен је у износу од
и даје стање на жиро рачуну буџета са стањем на дан
30.06. 2013. године.

294.357.403
281.753.624
12.603.779

7.445.244

12.619.945
1.000
7.428.078

7.428.078

3. Укупно планирани и остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства из
ранијих година за период јануар – јун 2013. године према економској класификацији износе у
динарима:
Екон.
Планирано
Остварење за
%
Врста прихода
буџетом и
јануар – јун
Остварења
Клас.
ребалансом
321

Прен. Неутр. Сред. Из прет.
год.

7.445.244
3
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700
711
713
714
716
733
741
742
743
745
772

900

921

Текући приходи:
Порези на доходак, добит и
капиталне добитке
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
Трансфери од других нивоа
власти
Приходи од имовине
Приходи од продаје добара
и услуга
Новчане казне и одузета
имовинска корист
Мешовити и неодређени
приходи
Меморандумске ставке за
рефунд. Расхода
Укупни приходи (Кл.7)
Примања од задуживања
и
продаје
финанс.
Имовине
Примања
од
продаје
домаћих акција и осталог
капитала
Укупни приходи и
примања и
прен.неут.средства

Деспотовац, 10.09.2013. године
697.715.059

294.357.403

42,18

227.815.000

118.072.641

51,83

41.500.000
32.400.000
10.000.000

13.426.885
9.564.572
3.469.293

32,35
29,52
34,69

289.250.059

124.166.412

42,93

40.000.000

17.746.519

44,37

18.500.000

3.011.451

16,28

3.350.000

1.803.630

53,84

34.900.000

2.934.213

8,41

161.787
697.715.059

294.357.403

42,18

697.715.059

301.802.647

43,26

4. Укупно планирани и извршени расходи и издаци за период јануар-јун 2013. године
према економској класификацији износе у динарима:
Екон.
Врста расхода
Клас.
41
411
412
413
414
415
416
417
42
421
422
423
424
425

Расходи за запослене
Плате и додаци запосл.
Социј. Допр. на терет
послодаваца
Накнаде у натури
Социјал. Давања запосл.
Накнаде за запослене
Нагр. Бонуси и остали
расходи
Одборнички и функцион.
Додатак
Коришћење услуга и роба
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализов. Услуге
Текуће поправке и

Планирано
буџетом и
ребалансом
182.311.200
143.908.293

Извршење за
јануар-јун

%
Извршења

89.841.590
72.451.933

49,28
50,35

25.784.796

12.974.928

50,32

285.000
3.845.000
5.788.111

3.600
844.072
2.946.048

1,26
21,95
50,90

2.700.000

621.009

23,00

261.562.067
28.584.950
20.535.000
34.843.305
89.640.000
68.270.000

112.992.770
16.217.058
10.806.520
18.059.203
54.267.271
7.452.150

43,20
56,73
52,62
51,83
60,54
10,92
4
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426
44

одржавање
Материјал
Отплата домаће камате

19.688.812
13.194.000

6.190.568
4.250.951

31,44
32,22

441

Отплате камата

12.494.000

4.247.410

33,99

444

Негативне курсне разлике

700.000

3.541

0,51

45

23.700.000

10.800.256

45,57

23.700.000

10.800.256

45,57

68.502.000

32.038.016

46,80

68.502.000

32.038.016

46,80

18.600.000

8.672.292

46,63

18.600.000

8.672.292

46,63

22.690.000

11.648.056

51,34

14.500.000

7.497.091

51,70

680.000

176.169

25,91

6.010.000

3.455.697

57,50

519.099

51,91

49

Текуће субвенције
Субвенц. Јавним нефинан.
Организацијама
Донације и трансфери
Донације и трансф. Осталим
нивоима власти
Права из социјалног
осигурања
Накнаде за социјал. Заштиту
из буџета
Остали расходи
Дотације невладиним
организацијама
Порези, обав. Таксе и казне
Новчане казне и пенали по
решењу судова и суд. Тела
Накнада штете од елемнт.
Непогода
Накнаде штете за повр.или
штету од др.орг.
Средства резерве

499

Средства резерве

51

Основна средства

70.813.792

9.682.038

13,67

511

Зграде и грађев. објекти

61.770.000

6.663.197

10,79

512

Машине и опрема

8.543.792

2.947.635

34,50

515

Остала основна средства

500.000

71.206

14,24

54

Природна имовина

3.200.000

1.827.655

57,11

541

Земљиште

3.200.000

1.827.655

57,11

61

Отплата главнице
Отплата главнице домаћим
кредиторима
Набавка домаће
финансијске имовине
Набавка домаће
финансијске имовине
Укупни расходи и издаци:

27.657.000

12.619.945

45,63

27.657.000

12.619.945

45,63

451
46
463
47
472
48
481
482
483
484
485

611
62
621

500.000
1.000.000
5.485.000
5.485.000

1.000
1.000
697.715.059

294.374.569

42,19
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5. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Деспотовац за период јануар –
јун 2013. године садржи:
1. Табелу плана и остварења прихода, примања и пренетих неутрошених средстава за
период 01.01. 2013. до 30.06. 2013. године.
2. Табелу плана и извршења расхода и издатака за период 01.01. 2013. до 30.06.2013.
године.
3. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења.
4. Извештај о примљеним донацијама и задуживању на домаћем и страном тржишту
новца и капитала и извршеним отплатама дугова.
5. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве.
Образложење и извештаји су саставни део и налазе се као посебни прилози, као и преглед о
планираним и оствареним приходима и примањима по врстама, планираним и извршеним
расходима и издацима по буџетским корисницима.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

За период јануар – јун 2013. године дошло је до одређених одступања између одобрених
средстава и извршења код корисника буџетских средстава, због мање оствареног прилива
средстава, односно укупних прихода и примања Буџета од планираних.
Укупни приходи и примања Буџета за период јануар-јун 2013. године остварени су у
износу од 294.357.403 динара или 42,18% од планираних.
Због оваквог остварења прихода од планираних, расходи и издаци из Буџета су се сагласно
члану 17. Одлуке о буџету општине за 2013. годину према буџетским корисницима извршавали
према приоритету и потребама.
Извршење је ишло према обавезама које су утврђене законским прописима, стални
трошкови, уговорене обавезе и материјални трошкови неопходни за несметано функционисање
буџетских корисника, а након тога и остали трошкови. Због тога је код већег броја корисника на
одређеним позицијама – апропријацијама дошло до одступања између одобрених средстава и
извршења.

ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР – ЈУН 2013. ГОДИНЕ
Према одредбама члана 69. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'', број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава
на име текуће буџетске резерве.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене
апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријаце нису биле довољне.
У Одлуци о Буџету општине Деспотовац за 2013. годину била су планирана средства
резерве у износу од 10.000.000 динара, на апропријацији економске класификације – 499.
Према члану 8. став 2. Одлуке средства текуће буџетске резерве опредељена су у износу од
8.500.000 динара, а Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине за 2013. годину
(ребаланс) средства текуће буџетске резерве су повећана за 380.000 динара, тако да укупно износи
8.880.000 динара.
На основу решења надлежног извршног органа (председника општине) из текуће буџетске
резерве коришћена су средства у износу од 4.895.000 динара.
6

Службени гласник – број 8

Деспотовац, 10.09.2013. године

Наведена средства су била распоређена буџетским корисницима на основу њихових
захтева, а била су распоређена на апропријацијама повећане су одређене апропријације које нису
биле довољне по Одлуци о буџету за 2013. годину и то:
Раздео 3, функција 912 – Основно образовање, позиција 48, економска класификација 463 –
Трансфери осталим нивоима власти у укупном износу од 3.595.000 динара, за намену 483 –
новчане казне и пенали по решењу судова.
Раздео 2 – Председник општине, функција 110 – Извршни и законодавни органи, позиција
28, економска класификација 422 – Трошкови путовања у укупном износу од 200.000 динара.
Раздео 3, Глава 3.04 – Месне заједнице, функција 160 – Опште јавне услуге, позиција 146,
економска класификација 421 – Стални трошкови, у укупном износу од 200.000 динара, позиција
151, економска класификација 426 – Материјал, у укупном износу од 300.000 динара, позиција
153, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова у укупном износу
од 100.000 динара, позиција 154, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у
укупном износу од 500.000 динара.
Укупно повећање за Главу 3.04 – Месне заједнице износи 1.100.000 динара.
За период јануар-јун укупно су искоришћена средства текуће буџетске резерве у износу од
4.895.000 динара, а неискоришћена средства износе 3.985.000 динара.

ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР – ЈУН 2013. ГОДИНЕ
У Одлуци о Буџету општине Деспотовац за 2013. годину за сталну буџетску резерву
планирана су средства на апропријацији економске класификације 499 – Средства резерве.
У члану 8. став 2. Одлуке средства сталне буџетске резерве опредељена су у износу од
1.500.000 динара.
Према одредбама члана 70. Закона о буџетском систему наведена средства су планирана за
отклањање последица ванредних околности, као што су поплаве, суша, земљотрес, пожар и друге
елементарне непогоде, које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих
размена.
За наведени извештајни период средства нису коришћена.
ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖИВАЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ
ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР – ЈУН 2013. ГОДИНЕ
Општина Деспотовац у периоду јануар – јун 2013. године није се кредитно задуживала на
домаћем и страном тржишту новца, већ је измиривала обавезе по раније узетим кредитима.
1. Војвођанској банци, је по уговору о кредиту од 08.11.2005. године отплаћиван кредит, и
у наведеном периоду је отплаћен кредит у износу од 3.507.912,97 динара, или 31.290,96 евра.
Од 08.02.2007. године, почетак отплате кредита па са стањем на дан 30.06.2013. године
кредит је отплаћен у укупном износу од 42.600.524,45 динара, или 438.818,45 евра.
Неотплаћени износ кредита на дан 30.06.2013. године износи 26.075,66 евра, што по
средњем курсу на наведени дан од 114,1715 динара износи 2.977.097,22 динара.
Камата је у извештајном периоду плаћена у износу од 108.844,87 динара.
2. Банци Интеси, је по уговору о кредиту од 11.10.2007. године отплаћиван кредит, и у
наведеном периоду је отплаћен кредит у износу од 2.611.258,64 динара, или 23.238,81 евра.
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Од 11.11.2009. године почетак отплате кредита па са стањем на дан 30.06.2013. године
кредит је отплаћен у укупном износу од 15.189.570,08 динара или 142.450,45 евра.
Неотплаћени износ кредита са стањем на дан 30.06.2013. године износи 243.013,94 евра,
што по средњем курсу на наведени дан од 114,1715 динара, износи 27.745.266,05 динара.
Камата је у извештајном периоду плаћена у износу од 578.923,89динара.
3. Банци Интеси, је по уговору о кредиту од 29.09.2008. године отплаћиван кредит и у
наведеном периоду је отплаћен кредит у износу од 3.528.179,36 динара, или 31.635,07 евра.
Од 29.10.2010. године, почетак отплате кредита па са стањем на дан 30.06.2013. године
кредит је отплаћен у укупном износу од 16.790.937,26 динара, или 154.772,31 евра.
Неотплаћени износ кредита са стањем на дан 30.06.2013. године износи 628.324,29 евра,
што по средњем курсу на наведени дан од 114,1715 динара, износи 71.736.726,68 динара.
Камата је у извештајном периоду плаћена у износу од 1.012.272,25 динара.
4. Банци Интеси, је по уговору о кредиту од 14.06.2011. године плаћена камата, с обзиром
да отплата ануитета (главнице) доспева 14.07.2013. године.
Камата је у извештајном периоду плаћена у износу од 837.823,49 динара.
Неотплаћени износ кредита са стањем на дан 30.06.2013. године износи 296.747,38 евра,
што по средњем курсу на наведени дан од 114,1715 динара, износи 33.880.093,50 динара.
5. Општина је у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије РС у условима
економске кризе, од Фонда за развој РС, по уговору о комисиону од 02.02.2011. године узела
кредит за изградњу главног колектора и система за пречишћавање отпадних вода у Витанцу.
Износ кредита је 5.578.253,61 динара, увећан за референтну каматну стопу НБС + 2,5%.
Почетак отплате кредита је од 17.04.2012. године до 17.01.2016. године. Доспеће отплате је
тромесечно.
У наведеном извештајном периоду кредит је отплаћен у износу од 584.206,95 динара, а
камата у износу од 298.905,82 динара.
Неотплаћени износ кредита на дан 30.06.2013. године износи 4.012.109,72 динара.
- По уговору о комисиону од 02.02.2011. године од Фонда за развој РС, узет је кредит за
реконструкцију система за водоснабдевање (Подсистем 1) у Општини.
Износ кредита је 1.313.005,08 динара, увећан за референтну каматну стопу НБС + 2,5%.
Почетак отплате кредита је од 17.04.2012. године до 17.01.2016. године. Доспеће отплате је
тромесечно.
У наведеном извештајном периоду кредит је отплаћен у износу од 137.510,20 динара, а
камата у износу од 70.360,45 динара. Неотплаћени износ кредита на дан 30.06.2013. године износи
944.367,30 динара.
- По уговору о комисиону од 03.02.2011. године од Фонда за развој РС, узет је кредит за
доградњу објекта Предшколске комбиноване установе.
Износ кредита је 21.522.961,16 динара увећан за референтну каматну стопу НБС + 2,5%.
Почетак отплате кредита је од 31.03.2012. године до 22.11.2016. године.
У наведеном извештајном периоду кредит је отплаћен у износу од 2.249.764,66 динара, а
камата у износу од 1.210.946,20 динара.
Неотплаћени износ кредита на дан 30.06.2013. године износи 16.220.018,38 динара.
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На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'',
број 54/09), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник број 129/07), и члана
13.

Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'' број 4/2008),

Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 09.09. 2013. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Деспотовац за период јануар –
јун 2013. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 400-353/2013-01 од 09.09. 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему (”Службени гласник РС”, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 и 62/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(”Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац, (''Службени
гласник општине Деспотовац'' број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници
одржаној 09.09. 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Деспотовац за 2013. годину (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 19/2012 и 5/2013), члан 1. мења се и гласи:
Рачун прихода и примања, расхода и издатака и рачун финансирања општине Деспотовац
за 2013. годину (у даљем тексту: буџет), састоји се од:
у динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
840.747.799
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
840.747.799
у чему:
- буџетска средства
697.715.059
- сопствени приходи
- донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

7.006.000
136.026.740
813.090.799
637.409.007
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у чему:
- текући буџетски расходи
- расходи из сопствених прихода
- донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
у чему:
- текући буџетски издаци
- издаци из сопствених прихода
- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8)-(кл. 4 + кл. 5)
Издаци за набавку финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних
политика
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

596.544.267
6.406.000
34.458.740
175.681.792
73.513.792
600.000
101.568.000
27.657.000

27.657.000

27.657.000

-27.657.000

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
у динарима
Економска
Средства из
ОПИС
класификација
Буџета
1
2
3
697.715.059
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
71
311.715.000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
711
225.715.000
(осим самодоприноса)
1.2. Самодопринос
711180
2.100.000
1.3. Порез на имовину
713
41.500.000
1.4. Порез на добра и услуге
714
32.400.000
- од чега:
714562
20.000.000
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
1.6. Остали порески приходи
716
10.000.000
2. Непорески приходи
74
96.750.000
3. Донације
731 + 732
4. Трансфери
733
289.250.059
5. Примања од продаје нефинансијске имовине
8
670.058.059
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Текући расходи
4
529.042.267
1.1. Расходи за запослене
41
181.911.200
1.2. Коришћење роба и услуга
42
262.312.067
1.3. Отплата камата
44
11.194.000
1.4. Субвенције
45
23.700.000
1.5. Социјална заштита из буџета
47
18.600.000
1.6. Остали расходи
48 + 49
31.325.000
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- Остали расходи
- Средства резерви
2. Трансфери
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске
имовине
2. Задуживање
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
2.2. Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
4. Набавка финансијске имовине
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА
(Класа 3, извор финансирања 13)

48
49
463
5
62

25.290.000
6.035.000
67.502.000
73.513.792

92
91
911
912

61
611
612
613
621

27.657.000
27.657.000

3

Члан 2.
Члан 2. Одлуке о буџету општине Деспотовац за 2013. годину мења се и гласи:
Буџет општине за 2013. годину састоји се од:
1.
2.
3.
4.
5.

Прихода и примања у износу од 697.715.059 динара;
Расхода и издатака у износу од 670.058.059 динара;
Укупних прихода и примања из свих извора у износу од 840.747.799 динара.
Укупних расхода и издатака финансираних из свих извора у износу од 813.090.799 динара.
Укупног буџетског суфицита у износу од 27.657.000 динара.

Буџетски суфицит из члана 1. ове Одлуке у износу од 27.657.000 динара, утрошиће се за
финансирање отплате главнице дуга домаћим кредиторима у износу од 27.657.000 динара.
Члан 3.
Члан 3. Одлуке о буџету општине Деспотовац за 2013. годину мења се и гласи:
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013. годину исказују се у износу од
163.338.000 динара од чега средства из буџета износе 61.770.000 динара, а средства из осталих
извора финансирања износе 101.568.000 динара. Табеларни приказ капиталних пројеката и
издатака у периоду 2013-2015 година (у прилогу одлуке).
Члан 4.
Члан 4. Одлуке о буџету општине Деспотовац за 2013. годину мења се и гласи:
Укупни расходи и издаци укључујући расходе за отплату главнице дуга у износу од
840.747.799 динара, финансирани из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и
врстама издатака, и то:
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ОПИС

Сред. из
Буџета 01

5

6

Средства из
Сред. Из
сопст. извора осталих извора
УКУПНО
04
(13 и остало)
7

8

9

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
функција 110 – ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ
1 411
Плате и додаци запослених
2 412
Соц.допр.за терет послод.
3 415
Накнаде за запослене
4 416
Награде запосленима и остали
посебни расходи
5 421
Стални трошкови
6 422
Трошкови путовања
7 423
Услуге по Уговору
8 424
Специјализоване услуге
9 426
Материјал
10 451
Teкуће субвенције
11 481
Дот.невладиним организац.
12 482
Порези,обавезне таксе
13 483
Новчане казне и пенали по
реш.судова и суд. тела
14 485
Накнада штете
Укупно функција 110 - Извршни и законодавни
органи
функција 170 – ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ
15 441
Отплате домаћих камата
16 444
Негативне курсне разлике
17 444
Пратећи трошкови задуживања
18 611
Отп. главнице домаћим кредит.
Укупно функција 170 Трансакције везане за јавни
дуг
функција 090 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
19 472
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

1.169.708
209.378
50.000
1.000.000

1.169.708
209.378
50.000
1.000.000

300.000
100.000
16.820.000
100.000
100.000
13.000.000
4.900.000
50.000
4.300.000

300.000
100.000
16.820.000
100.000
100.000
13.000.000
4.900.000
50.000
4.300.000

900.000

900.000

42.999.086

42.999.086

10.494.000
500.000
200.000
27.657.000
38.851.000

10.494.000
500.000
200.000
27.657.000
38.851.000

15.000.000

15.000.000

Укупно функција 090
Социјална заштита
15.000.000
функција 320 – УСЛУГЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ И ВАНРЕДНЕ ЗАШТИТЕ
20 424
Специјализоване услуге
100.000
21 425
Текуће поправке и одржавање
100.000
22 426
Материјал
200.000
23 484
Накнада штете услед елементарних
500.000
непогода
24 512
Машине и опрема
100.000
Укупно функција 320 Услуге противпож. заштите
1.000.000
97.850.086
УКУПНО РАЗДЕО 1 -

15.000.000
100.000
100.000
200.000
500.000
100.000
1.000.000
97.850.086

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
РАЗДЕО 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
функција 110 – ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ
25 411
Плате и додаци запосл.
26 412
Соц.доп.на терет послод.
27 415
Накнаде за запослене
28 422
Трошкови путовања
29 423
Услуге по уговору

6.157.192
1.102.137
100.000
1.200.000
1.600.000

6.157.192
1.102.137
100.000
1.200.000
1.600.000
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Материјал
Укупно функција 110 – Извршни и законод. Органи

УКУПНО РАЗДЕО 2 –
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Деспотовац, 10.09.2013. године
100.000
10.259.329
10.259.329

100.000
10.259.329
10.259.329

60.980.122
10.915.442
100.000
1.200.000
3.000.000
500.000

60.980.122
10.915.442
100.000
1.200.000
3.000.000
500.000

9.000.000
500.000
3.000.000
50.000
1.500.000
3.650.000
150.000
100.000
6.035.000
1.500.000
102.180.564

9.000.000
500.000
3.000.000
50.000
1.500.000
3.650.000
150.000
100.000
6.035.000
1.500.000
102.180.564

17.600.000

17.600.000

35.680.000

35.680.000

53.280.000

53.280.000

5.940.000

5.940.000

РАЗДЕО 3 – ОПШТИНСКА УПРАВА
функција 130 – ОПШТЕ УСЛУГЕ
31 411
Плате и додаци запосл.
32 412
Соц.доп.на терет послод.
33 413
Накнаде у натури
34 414
Социјална давања запосл.
35 415
Накн. за запослене
36 416
Награде запосленима и остали
посебни расходи
37 421
Стални трошкови
38 422
Трошкови путовања
39 423
Услуге по уговору
40 424
Специјализоване услуге
41 425
Текуће поправ. и одржав.
42 426
Материјал
43 482
Порези и обавезне таксе
44 483
Нов.казне и пен.по реш.
45 499
Средства резерви
46 512
Машине и опрема
Укупно функција 130 – Опште услуге
функција 912 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
47 422
Трошкови путовања
- Износ на овој апропријацији
користи се за финансирање
трошкова превоза ученика
основних школа
912 48 463 Tрансфери осталим нивоима власти -

Основно образовање
Ова апропријација користиће се за следеће
намене:
414 – Соц. давања запосл.
200.000
416 - Награде запосленима и
остали пос.расходи
1.210.000
421 - Стални трошкови
15.250.000
422 - Трошкови путовања
6.330.000
423 - Услуге по уговору
1.450.000
424 - Специјализоване услуге
280.000
425 - Текуће поправке и одрж. 2.290.000
426 – Материјал
1.710.000
482 - Порези и обавезне таксе
220.000
483 - Новчане казне и пенали по
решењу судова
4.215.000
511 Зграде и грађ.објекти
2.125.000
512 - Машине и опрема
400.000
Укупно функција 912 – Основно образовање
Функција 920 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
920

49

463 Трансфери

осталим нивоима власти –

Техничка школа
Ова апропријација користиће се за следеће
намене:
414 – Соц. давања запосл.
120.000
416 - Награде запосленима и
остали пос.расходи
350.000
421 - Стални трошкови
2.400.000
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422 - Трошкови путовања
1.500.000
423 - Услуге по уговору
200.000
424 - Специјализоване услуге
50.000
425 - Текуће поправке и одрж.
570.000
426 – Материјал
250.000
482 - Порези и обавезне таксе
50.000
483 - Новчане казне и пенали по
решењу судова
50.000
511 – Зграде и грађевински објекти
100.000
512 - Машине и опрема
300.000
Функција 090 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
50 463 Трансфери.осталим нивоима власти

12.762.000

1.100.000

13.862.000

12.762.000

1.100.000

13.862.000

Центар за социјални рад
Део средстава ове апропријације у износу
од 2.000.000 динара користиће се за
исплату једнократних новчаних помоћи;
Део средстава ове апропријације у износу
од 210.000 динара користиће се за услугу
Помоћ и нега у кући у оквиру пројекта
„Свет очима детета“, а износ од 912.000
динара за трошкове услуге „Помоћ у кући
за децу са сметњама у развоју и њиховим
породицама“.
Део средстава ове апропријације у износу
од 660.000 динара користиће се за
трошкове пројекта „Клуб за стара лица и
пензионере“
Укупно функција 090 – Социјална заштита
Функција 700 – ЗДРАВСТВО
51 424
Специјализоване услуге
52 463
Трансфери ост.нивоима власти

500.000
13.120.000

500.000
13.120.000

13.620.000

13.620.000

8.009.078
1.433.622
10.000
50.000
528.111
150.000

8.009.078
1.433.622
10.000
50.000
528.111
150.000

Дом здравља
Укупно функција 700 – Здравство

Г Л А В А 3.01. К У Л Т У Р А
функција 820 – УСЛУГЕ КУЛТУРЕ

Народна библиотека ''Ресавска школа''
53
54
55
56
57
58

411
412
413
414
415
416

Плате и дод. запослених
Соц.допр.на терет послод.
Накнаде у на тури
Соц.давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
59 421
Стални трошкови
60 422
Трошкови путовања
61 423
Услуге по уговору
62 424
Специјализоване услуге
63 425
Текуће попр. и одржав.
64 426
Материјал
65 482
Порези, обавезне таксе
66 483
Новчане казне и пенали по решењу
судова
67 512
Машине и опрема
68 515
Остала основна средства
Укупно Народна библиотека

1.100.000
80.000
1.400.000
40.000
400.000
150.000
20.000
50.000
200.000
500.000
14.120.811

50.000
250.000

200.000
500.000

1.100.000
130.000
1.650.000
40.000
400.000
150.000
20.000
50.000
200.000
700.000
14.620.811

Центар за културу
69
70

411
412

Плате и дод.запослених
Соц.допр.на терет послод.

5.903.311
1.056.686

5.903.311
1.056.686
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71
72
73
74

413
414
415
416

75
76
77
78

421
422
423
424

79
80
81
82
83

425
426
481
482
483

Накнаде у натури
Соц.давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде запосленима и
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
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остали

20.000
550.000
400.000
70.000
2.039.950
150.000
2.400.000
3.610.000

Текуће поправке и одрж.
Материјал
Дотације невл.организацијама
Порези и обавезне таксе
Новчане казне и пенали по решењу
судова
84 511
Зграде и грађев.објекти
85 512
Машине и опрема
Укупно Центар за културу
Укупно функција 820 – Услуге културе
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.01 – КУЛТУРА
ГЛАВА 3.02. – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
функција 911 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

450.000
490.000
600.000
20.000
50.000

20.000
550.000
400.000
70.000
6.000
100.000
90.000
30.000

500.000
1.500.000

2.045.950
250.000
2.990.000
5.140.000
450.000
570.000
600.000
20.000
50.000

80.000

100.000
400.000
18.309.947
32.430.758

100.000
406.000
906.000

2.000.000
2.000.000

100.000
500.000
20.715.947
35.336.758

32.430.758

906.000

2.000.000

35.336.758

35.763.840
6.401.724
50.000
560.000
1.650.000
550.000

3.750.312
671.304

8.952.228
1.602.468

48.466.380
8.675.496
50.000
560.000
1.650.000
550.000

4.105.000
200.000
1.900.000
600.000
500.000
5.808.812
100.000
100.000

500.000

1.000.000

5.605.000
200.000
1.900.000
613.500
500.000
8.369.000
100.000
100.000

ДВ ''Рада Миљковић''
86
87
88
89
90
91

411
412
413
414
415
416

Плате и дод. запослених
Соц.допр.на терет послод.
Накнаде у натури
Соц. давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
92 421
Стални трошкови
93 422
Трошкови путовања
94 423
Услуге по уговору
95 424
Специјализоване услуге
96 425
Текуће поправке и одрж.
97 426
Материјал
98 482
Порези и обавезне таксе
99 483
Новчане казне и пенали по решењу
судова
100 511
Зграде и грађ. објекти
101 512
Машине и опрема
Укупно функција 911 – Предшколско образовање
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.02. – ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ

2.500.000
731.158
61.520.534
61.520.534

13.500
528.384

5.450.000
5.450.000

2.031.804

13.600.000
13.600.000

2.500.000
731.158
80.570.534
80.570.534

ГЛАВА 3.03. – ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, ДИРЕКЦИЈЕ
функција 620 – РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

ЈП ''Дирекција за изградњу
општине Деспотовац''
102
103
104
105
106
107

411
412
413
414
415
416

108
109
110
111

421
422
423
424

Плате и дод. запослених
Соц.допр.за терет послод.
Накнаде у натури
Соц.давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде запосленима и
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

остали

11.220.000
2.010.000
30.000
50.000
300.000
100.000

11.220.000
2.010.000
30.000
50.000
300.000
100.000

6.000.000
200.000
2.000.000
23.400.000

6.000.000
200.000
2.000.000
23.400.000
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425
426
482
483

Текуће попр. и одржав.
56.500.000
Материјал
6.500.000
Порези и обавезне таксе
50.000
Новчане казне и пенали по решењу
50.000
судова
116 485
Накнада штете
200.000
117 511
Зграде и грађев.објекти
40.300.000
118 512
Машине и опрема
2.500.000
119 541
Земљиште
3.200.000
Укупно функција 620 – Развој заједнице
154.610.000
Функција 360 – ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ
120 426
Материјал
550.000
Зграде и грађевински објакти
600.000
121 511
122 512
Машине и опрема
2.000.000
Укупно функција 360 – Јавни ред и безбедност у
3.150.000
саобраћају
Укупно функција 620 и 360
157.760.000
функција 630 - ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

5.560.560

5.560.560

62.060.560
6.500.000
50.000
50.000
200.000
40.300.000
2.500.000
3.200.000
160.170.560
550.000
600.000
2.000.000
3.150.000

5.560.560

163.320.560

ЈП ''Топлик''
123 411
Плате и дод. запослених
124 412
Соц. допр. на терет посл.
125 413
Накнада у натури
126 414
Соц.дав.запосленима
127 415
Накнаде за запослене
128 416
Наг.запосл.и ост.пос.расх.
129 421
Стални трошкови
130 422
Трошкови путовања
131 423
Услуге по уговору
132 424
Специјализоване услуге
133 425
Текуће поправке и одрж.
134 426
Материјал
135 482
Порези и обавезне таксе
136 483
Новч.казне и пен.по р.суд.
137 485
Накнада штете
138 511
Зграде и грађ.објекти
139 512
Машине и опрема
Укупно функција 630 – Водоснабдевање
УКУПНО ГЛАВА 3.03 –
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, ДИРЕКЦИЈЕ

2.598.229
465.090
20.000
60.000
50.000
20.000
200.000
15.000
723.305
1.600.000
20.000
160.000
140.000
1.710.000
200.000
16.370.000
30.000
24.381.624
182.141.624

101.568.000
101.568.000
107.128.560

2.598.229
465.090
20.000
60.000
50.000
20.000
200.000
15.000
723.305
1.600.000
20.000
160.000
140.000
1.710.000
200.000
117.938.000
30.000
125.949.624
289.270.184

ГЛАВА 3.04 – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
функција 160 – ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
140 411
Плате и дод. запослених
141 412
Соц.допр.на терет послод.
142 413
Накнаде у натури
143 414
Соц. давања запосленима
144 415
Накнаде за запослене
145 416
Награде запосленима и остали
посебни расходи
146 421
Стални трошкови
147 422
Трошкови путовања
148 423
Услуге по уговору
149 424
Специјализоване услуге
150 425
Текуће поправке и одрж.
151 426
Материјал
152 482
Порези и обавезне таксе
153 483
Новчане казне и пенали по решењу
судова
154 511
Зграде и грађ.објекти
155 512
Машине и опрема

3.164.870
590.109
30.000
35.000
60.000
150.000

2.373.350
424.830

5.538.220
1.014.939
30.000
35.000
60.000
150.000

7.590.000
20.000
1.100.000
900.000
5.050.000
1.200.000
100.000
900.000

1.500.000

9.090.000
20.000
1.350.000
2.900.000
5.700.000
1.500.000
200.000
1.000.000

1.900.000
382.634

250.000
2.000.000
650.000
300.000
100.000
100.000

1.900.000
382.634
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УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.04. – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
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23.172.613
23.172.613

7.698.180
7.698.180

30.870.793
30.870.793

ГЛАВА 3.05. – БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Функција 500 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
156 421
Стални трошкови
157 423
Услуге по Уговору
158 424
Специјализоване услуге
Укупно функција 500 – Заштита животне средине

200.000
800.000
58.100.000
59.100.000

200.000
800.000
58.100.000
59.100.000

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Функција 420 – ПОЉОПРИВРЕДА,ШУМАРСТВО,ЛОВ И РИБОЛОВ
159 422
Tрошкови путовања
200.000
160 423
Услуге по уговору
1.400.000
161 424
Специјализоване услуге
600.000
162 451
Текуће субвенције за
10.700.000
пољопривреднике
Укупно функција 420 – Пољопривреда, шумарство,
12.900.000
лов и риболов

200.000
1.400.000
600.000
10.700.000
12.900.000

ФОНД ЗА ПРИХВАТ И СМЕШТАЈ ИЗБЕГЛИЦА
Функција 070 – СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА
163 421
Стални трошкови
50.000
164 423
Услуге по уговору
200.000
165 426
Материјал
20.000
166 472
Соц.пом.угрож.станов.
2.100.000
Укупно функција 070 – Социјална помоћ избеглим
2.370.000
лицима

4.500.000
4.500.000

50.000
200.000
20.000
6.600.000
6.870.000

ФОНД ЗА ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПЕНЗИОНЕРИМА
Функција 090 – Социјална заштита
167 423
Услуге по уговору
- Средства на овој апропријацији
користиће се за трошкове накнада
члановима савета буџетског фонда
168 472
Социјална помоћ угроженом
становништву
Укупно функција 090 – Социјална заштита
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.05 – Буџетски фондови

800.000

800.000

1.500.000

1.500.000

2.300.000
76.670.000

4.500.000

2.300.000
81.170.000

ГЛАВА 3.06 – ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
функција 473 – ТУРИЗАМ
169 411
Плате и дод. запослених
170 412
Соц.допр.на терет послод.
171 413
Накнада у натури
172 414
Соц.давања запосленима
173 415
Накнаде за запослене
174 416
Награде запосленима и остали
посебни расходи
175 421
Стални трошкови
176 422
Трошкови путовања
177 423
Услуге по уговору
178 424
Специјализоване услуге
179 425
Текуће попр и одржав.
180 426
Материјал
181 482
Порези и обавезне таксе
182 483
Новчане казне и пенали по решењу
судова
183 512
Машине и опрема
184 523
Залихе робе за даљу продају

7.272.783
1.301.828
25.000
340.000
250.000
100.000
1.500.000
250.000
1.500.000
50.000
500.000
400.000
50.000
50.000
200.000

50.000

50.000
150.000

50.000
50.000

100.000
200.000

7.272.783
1.301.828
25.000
390.000
250.000
100.000
1.500.000
300.000
1.650.000
50.000
500.000
450.000
100.000
50.000
300.000
200.000
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13.789.611

650.000

14.439.611

функција 810 – УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА
185 481
Дотације спортским организацијама
10.000.000

10.000.000

Укупно функција 810 – Услуге рекреације и спорта

10.000.000

10.000.000

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.06 – Туристичко-спортска
организација

23.789.611

УКУПНО РАЗДЕО 3 – ОПШТИНСКА
УПРАВА

587.507.704

650.000
7.006.000

24.439.611
136.026.740

730.540.444

РАЗДЕО 4- ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
функција 330 – СУДОВИ
186 411
Плате и дод. запослених
187 412
Соц.доп.на терет послод.
188 416
Наг.запосл. и ост.пос.расх
189 422
Трошкови путовања
190 426
Материјал
Укупно функција 330 - Судови

УКУПНО РАЗДЕО 4 –
ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
УКУПНО БУЏЕТ ОПШТИНЕ

1.669.160
298.780
60.000
20.000
50.000
2.097.940
2.097.940
697.715.059

1.669.160
298.780
60.000
20.000
50.000
2.097.940
2.097.940
7.006.000

136.026.740

840.747.799

Члан 5.
У члану 8. Одлуке о извршењу буџета за 2013.годину, средства буџетске резерве, износ од
10.000.000 динара замењује се износом од 14.280.000 динара.
У истом члану, став 2. средства текуће буџетске резерве, износ од 8.500.000 динара
замењује се износом од 12.780.000 динара.
Члан 6.
У члану 11. Одлуке о извршењу Буџета за 2013. годину, позиција 11, економске
класификације 481 – Дотације невладиним организацијама износ од 3.900.000 динара замењује се
износом од 4.900.000 динара.
У истом члану, Глава 3.03 – Јавна предузећа, функција 620 – Развој заједнице, износ од
60.500.000 динара, замењује се износом од 56.500.000 динара.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 400-42/2013-01 од 09.09.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милошевић Владан,дипл.екон.,с.р.
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Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013, 2014. и 2015.годину исказују се у
следећем прегледу:
Ек.
клас.

Ред.
број

Опис

2

3

1
511

Износ у динарима
2013

2014

2015

4

5

6

А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Зграде и грађевински објекти
1

Реконструкција крова у матичној школи у
Стењевцу

232.040

2

Реконструкција крова вртића у Ресавици

3

Замена пет прозора на згради предшколске
установе у Деспотовцу

500.000

4

Наставак изградње канализационе мреже у
Витанцу

7.700.000

5

Изградња водоводне мреже у насељу Јеловац

34.000.000

38.356.650

6

Изградња водоводне мреже у насељу Стењевац,
Двориште, Дутово

44.000.000

41.238.207

41.238.207

7

Изградња водоводне мреже за снабдевање
рударских насеља Ресавица, Сењски рудник и
Пасуљанске ливаде

8

Изградња водоводне мреже насеља Бељајка

24.000.000

9

Изградња водоводне мреже насеља Медвеђа

1.500.000

10

Изградња водоводне мреже насеља Плажане

1.500.000

11

Изградња водоводне мреже насеља Буковац

1.500.000

12

Изградња водоводне мреже насеља Велики
Поповић

1.500.000

13

Израда главног пројекта реконструкције
изворишта мало Врело у Стрмостену и
реконструкција и адаптација резервоара за воду у
Водни за водоснабдевање насеља Поповњак и
Језеро

1.500.000

14

Израда главног пројекта водоснабдевања насеља
Сладаја

1.998.000

15

Израда идејног и главног пројекта и претходне
сагласности за израду техничке документације за
израду постројења за пречишћавање отпадних
вода насеља Ресавица

1.960.000

16

Израда пројектне документације реконструкције
система за пречишћавање отпадних вода града
Деспотовца

1.880.000

17

Реконструкција санитарног чвора у ОШ Плажане

1.500.000

18

Остали капитални издаци за основно образовање

392.960

19

Реконструкција и санација Домова културе по
месним заједницама на територији општине
Деспотовац

9.500.000

9.500.000

1.500.000

400.000

9.500.000
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20

Реконструкција и доградња објекта Дома културе
у Деспотовцу

10.000.000

21

Инвестиције и изградња водоводне мреже у
граду Деспотовцу

1.300.000

2.000.000

2.000.000

22

Инвестиције и изградња канализационе мреже у
граду Деспотовцу

2.000.000

2.000.000

2.000.000

23

Изградња, реконструкција и санација улица,
паркинга и јавних површина у граду Деспотовцу

7.000.000

10.000.000

10.000.000

24

Осветљење спортских терена на територији
општине Деспотовац

800.000

800.000

800.000

25

Осветљење улица и јавних површина у општини
Деспотовац

2.000.000

2.000.000

2.000.000

26

Осветљење јавне површине око градске
библиотеке

27

Изградња ел.дистр. НН мреже и извођење грађ.
радова на постављању исте, реконструкција
мерно прикључних ирмана са разводом за
семафоре и активирање нових мерних група за
јавну расвету на територији општине Деспотовац

1.500.000

1.500.000

1.500.000

28

Израда пројектно техничке документације ЈП
„Дирекција за изградњу општине Деспотовац“

5.000.000

3.000.000

3.000.000

29

Рефинансирање дуга из претходног периода по
основу капиталних инвестиција JП Дирекција за
изградњу

1.000.000

30

Остали капитални расходи ЈП „Топлик“
Деспотовац

3.475.000

61.770.000

58.800.000

38.800.000

101.568.000

61.594.857

33.238.207

3.200.000

1.000.000

1.000.000

11.330.000

1.000.000

1.000.000

200.000

Б. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:
Средства буџета
Остали извори
В.ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
512

МАШИНЕ И ОПРЕМА

541

- Aдминистративна опрема

5.043.792

- Опрема за саобраћај

3.000.000

Г. ЗЕМЉИШТЕ
1

Откуп грађевинског земљишта за јавне површине
Д.ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Средства буџета
Сопствени приходи

200.000

Остали извори
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ПРИЛОЗИ

ПЛАН ПРИХОДА БУЏЕТА ЗА 2013. ГОДИНУ
Приходи и примања буџета, по врстама, планирају се у следећим износима, и то:

КОНТО В Р С Т А П Р И Х О Д А
711
711111
711121

711122

711143
711145
711147
711161
711181
711184
711191
713
713121
713122
713311
713421
713423

714
714513
714552
714562

716
716111

732
732151

Сопствени
Приходи из
приходи
буџета

ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
Порез на зараде
200.000.000
Порез на приходе
6.500.000
самостал.делат.према оствар.нето
приходу
Порез на прих.од самост.делат.који
3.000.000
се плаћа према паушално одређеном
нето приходу
Порез на приходе од непокретности
3.500.000
Порез на приход од давања у закуп
200.000
покретних ствари
Порез на земљиште
2.500.000
Порез на приход од осигурања лица
15.000
Самодопр. према зарадама
2.000.000
запослених и по основу пензија
Самодопринос из прихода лица која
100.000
се баве самосталном делатношћу
Порез на друге приходе
10.000.000
УКУПНО 711: 227.815.000
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину од физичких лица
27.000.000
Порез на имовину од правних лица
8.000.000
Порез на наслеђе и поклон
1.000.000
Порез на пренос апсолутних права на
2.500.000
непокретности
Порез на пренос апсол.права на
3.000.000
полов.мотор.возилима и плов.објект.
УКУПНО 713: 41.500.000
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Комунална такса за држање
12.000.000
моторних друмских и прик.возила
Боравишна такса
400.000
Посебна накнада за заштиту и
20.000.000
унапређење животне средине
УКУПНО 714: 32.400.000
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса за истицање фирме
10.000.000
на пословном простору
УКУПНО 716: 10.000.000
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће донације од међународних

Приходи
из
донација

Укупно

200.000.000
6.500.000

3.000.000

3.500.000
200.000
2.500.000
15.000
2.000.000
100.000
10.000.000
227.815.000
27.000.000
8.000.000
1.000.000
2.500.000
3.000.000
41.500.000
12.000.000
400.000
20.000.000
32.400.000
10.000.000
10.000.000

1.100.000

1.100.000
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организација у корист нивоа општина
1.100.000

1.100.000

УКУПНО 732:
733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
733151 Ненаменски транс. од Републике у
248.332.818
корист нивоа општина
733152 Други текући трансфери од Репуб.у
6.000.000
2.000.000
корист нивоа Општине
733154 Текући наменски трансфери од
34.917.241
124.328.560
Републике у корист Општине
УКУПНО 733: 289.250.059
126.328.560
741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
741151 Приходи буџета општине од камата
1.000.000
на средства буџета укључена у
депозит банака
741511 Накнада за коришћење минералних
1.500.000
сировина
741531 Комунална такса за коришћење
простора на јавним површинама или
испред пословног простора
у
пословне сврхе
2.500.000
741534 Накнада за коришћење грађевинског
35.000.000
земљишта
УКУПНО 741: 40.000.000
742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
742152 Прих.од давања у закуп,односно на
3.000.000
коришћење непокретности у
држ.својини који користе органи и
организације општине
742251 Општинске административне таксе
2.500.000
742253 Накнада за уређење грађевинског
10.000.000
земљишта
742351 Приходи општинских органа управе
3.000.000
742372 Приходи индиректних корисника
7.006.000
900.000
буџета локалне самоуправе који се
остварују додатним активностима
УКУПНО 742: 18.500.000
7.006.000
900.000
743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
743324 Приход од новчаних казни за
3.150.000
саобраћајне прекршаје
743351 Приходи од новчаних казни
200.000
изречених у прекршајном поступку
за прекршаје прописане актом
скупштине општине
УКУПНО 743:
3.350.000
745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ
745151 Остали приходи у корист нивоа
34.900.000
7.698.180
општина
УКУПНО 745: 34.900.000
7.698.180
УКУПНИ ПРИХОДИ 697.715.059
7.006.000 136.026.740

248.332.818
8.000.000
159.245.801
415.578.619
1.000.000

1.500.000

2.500.000
35.000.000
40.000.000
3.000.000

2.500.000
10.000.000
3.000.000
7.906.000

26.406.000
3.150.000
200.000

3.350.000

42.598.180
42.598.180
840.747.799
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РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА ЗА 2013. ГОДИНУ

Економс
ка
Класиф.
1

Опис

Средства
из буџета

Сопствени
приходи

Донације

Укупно

2

3

4

5

6

411

ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ

412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

413
414
415
416
417
41
421
422
423
424
425
426
42
431
441
444
44

451
45
463
46
472
47
481
482
483
484
485
48
499
49
511
512

НАГРАДЕ,БОНУСИ И ОСТАЛИ
РАСХОДИ
ОДБОРНИЧКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ
ДОДАТАК
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
(УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)
МАТЕРИЈАЛ
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

143.908.293

3.750.312

11.325.578

158.984.183

25.784.796

671.304

2.027.298

28.483.398

285.000
2.845.000

285.000
50.000

2.895.000

6.388.111

6.388.111

2.700.000

2.700.000

181.911.200
32.084.950
20.535.000
35.643.305
89.650.000

4.471.616
506.000
200.000
490.000
30.000

65.020.000
19.378.812
262.312.067

658.384
1.884.384

13.352.876
2.500.000
750.000
3.513.500

199.735.692
35.090.950
20.735.000
36.883.305
93.193.500

6.210.560

71.230.560

2.331.804
15.305.864

22.369.000
279.502.315

УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
ОТПЛАТЕ КАМАТА
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ
ОТПЛАТЕ ДОМАЋЕ КАМАТЕ
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ПОРЕЗИ, ОБАВ. ТАКСЕ И КАЗНЕ
НАМ. ОД ЈЕД. НИВОА ВЛАС. ДР
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА И СУД. ТЕЛ
НАКНАДА ШТЕТЕ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
НАКНАДE ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ
ШТЕТУ НАНЕТУ ОД ДРЖ.ОРГАНА
ОСТАЛИ РАСХОДИ
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА

10.494.000
700.000
11.194.000

10.494.000
700.000
11.194.000

23.700.000

23.700.000

23.700.000

23.700.000

67.502.000

1.100.000

68.602.000

67.502.000

1.100.000

68.602.000

18.600.000

4.500.000

23.100.000

18.600.000

4.500.000

23.100.000

15.500.000
680.000

15.500.000
50.000

7.310.000

100.000

830.000

100.000

7.410.000

500.000

500.000

1.300.000

1.300.000

25.290.000
6.035.000
6.035.000
61.770.000
8.043.792

50.000

200.000

101.568.000
200.000

25.540.000
6.035.000
6.035.000
163.338.000
8.243.792
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ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА

611
61
621
62
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3.200.000
3.200.000

700.000
172.281.792
200.000
200.000
3.200.000
3.200.000

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ
КРЕДИТОРИМА

27.657.000

27.657.000

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
НАБАВКА ДОМАЋЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

27.657.000

27.657.000

ОСНОВНА СРЕДСТВА

500.000
70.313.792

ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
ЗАЛИХЕ
ЗЕМЉИШТЕ
ПРИРОДНА ИМОВИНА

697.715.059

200.000
400.000
200.000
200.000

7.006.000

101.568.000

136.026.740

840.747.799

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије''
број 129/2007) и члана 13. Статута општине Деспотовац (Службени гласник општине Деспотовац''
број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 09.09. 2013. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ ПРОЈЕКТА О ИЗМЕНИ ПРОЈЕКТА ''УНАПРЕЂЕЊЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ''

1. Одобрава се Пројекат о измени Пројекта
''Унапређење
здравствене заштите
становништва општине Деспотовац'' Дома здравља Деспотовац, број 4475 од 26.08. 2013.
године.
2. Пројекат ће се финансирати у складу са Одлуком о буџету Општине Деспотовац за
2013. годину.
3. Међусобна права и обавезе регулисаће се Уговором који ће се закључити између
реализатора Пројекта Дома здравља Деспотовац и Општине Деспотовац. Обавезује се реализатор
Пројекта да доставља месечни извештај о реализацији Пројекта Одељењу за привреду, јавне
делатности, финансије и буџетске фондове Општинске управе Деспотовац.
4. Саставни део ове Одлуке је Пројекат о измени Пројекта ''Унапређење здравствене
заштите становништву општине Деспотовац'' Дома здравља Деспотовац, број 4475 од 26.08.
2013. године.
5. Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
Општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 400-397/2013-01 од 09.09.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број
119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 88/11) и
члана 14. и 42. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011), члана 8. и 13.
Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац, број 4/2008), Скупштина
општине Деспотовац на седници одржаној 09.09. 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА КОМУНАЛНО
СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СТАН'' ЈП ДЕСПОТОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Комунално стамбеног предузећа ''Стан'' Деспотовац,
број 02-21/2013-01 од 22.02. 2013. године,
објављена у ''Службеном гласнику Општине
Деспотовац'', број 3/2013, од 26.02. 2013. године, у члану 17. после става 3. додају се два нова
става који гласе и то:
''Процењена тржишна вредност неновчани капитал којим предузеће управља, а који је у
власништву Општине Деспотовац, као оснивача повећава се за 9.870.676,43 динара (што у
Еврима на дан процене износи 80.712 Евра), што представља уделе Општине Деспотовац у
неновчаном капиталу КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, који се уписују у Регистар и пословне књиге
Општине Деспотовац.
Неновчани капитал из става 1 овог члана састоји се од:
- кп. бр. 2399/1, КО Деспотовац, јавно градско грађевинско земљиште у својини Општине
Деспотовац, уписан у Извод из листа непокретности број 112 КО Деспотовац, са површином
од 183 м2, под објектом, спратности П+1;
- кп. бр. 1268/1, КО Деспотовац, јавно земљиште у грађевинском подручју у својини
Општине Деспотовац, уписан у Извод из листа непокретности број 112 КО Деспотовац, површине
2.901 м2 од чега је под објектом водопривреде 1 и 2 површина од 12,00 +6,00 = 18,00 м2, а
остатак површине од 2.883,00 м2 је градска зелена површина;
- кп. бр. 1257 КО Деспотовац, уписана у Извод из листа непокретности број 112 КО
Деспотовац, јавно грађевинско земљиште изван грађевинског подручја у својини Општине
Деспотовац, површине 1.569,00 м2, од чега је 112,00 м2 под објектом водопривреде, а остатак од
1.457,00 м2 је земљиште уз објекат;
- кп. бр. 122 КО Деспотовац, потес ''Врбаци'', уписана у Извод из листа непокретности
број 112 КО Деспотовац, јавно земљиште у грађевинском подручју у својини Општине
Деспотовац, површине 8.274,00 м2 од чега је под објектима комуналних делатности 1 и 2
површина од 48,00 + 16,00 = 64,00 м2 а остатак од 8.210,00 м2 је земљиште уз објекте.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
Општине Деспотовац'''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-148/2013-01 од 09.09.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 9. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/12),
члана 14. и 42. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011), члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), као и члана 13. Статута Општине
Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац, број 4/2008), Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној дана 09.09. 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОВЕЋАЊУ КАПИТАЛА И УТВРЂИВАЊУ УДЕЛА У КАПИТАЛУ КОМУНАЛНО
СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СТАН'' ЈП ДЕСПОТОВАЦ
Члан 1.
Процењена тржишна вредност неновчаног капитала, неновчани капитал којим КСП ''Стан''
ЈП Деспотовац управља а који је у власништву Општине Деспотовац, као оснивача, повећа се за
9.870.767,43 динара (у Еврима на дан процене износи 80.712 Евра), што представља уделе
Општине Деспотовац у неновчаном капиталу КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац који се уписује у
регистар и пословне књиге Општине Деспотовац.
Неновчани капитал из става 1. овог члана састоји се од:
- кп. бр. 2399/1, КО Деспотовац, јавно градско грађевинско земљиште у својини Општине
Деспотовац, уписан у Извод из листа непокретности број 112 КО Деспотовац, са површином
од 183 м2, под објектом, спратности П+1;
- кп. бр. 1268/1, КО Деспотовац, јавно земљиште у грађевинском подручју у својини
Општине Деспотовац, уписан у Извод из листа непокретности број 112 КО Деспотовац, површине
2.901 м2 од чега је под објектом водопривреде 1 и 2 површина од 12,00 +6,00 = 18,00 м2, а
остатак површине од 2.883,00 м2 је градска зелена површина;
- кп. бр. 1257 КО Деспотовац, уписана у Извод из листа непокретности број 112 КО
Деспотовац, јавно грађевинско земљиште изван грађевинског подручја у својини Општине
Деспотовац, површине 1.569,00 м2, од чега је 112,00 м2 под објектом водопривреде, а остатак од
1.457,00 м2 је земљиште уз објекат;
- кп. бр. 122 КО Деспотовац, потес ''Врбаци'', уписана у Извод из листа непокретности
број 112 КО Деспотовац, јавно земљиште у грађевинском подручју у својини Општине
Деспотовац, површине 8.274,00 м2 од чега је под објектима комуналних делатности 1 и 2
површина од 48,00 + 16,00 = 64,00 м2 а остатак од 8.210,00 м2 је земљиште уз објекте.
Члан 2.
По основу улагања средстава у јавној својини, Општина Деспотовац, као оснивач стиче
уделе у Комунално стамбено предузеће ''Сан'' Деспотовац, као и права по основу тих удела.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
Општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 41-1/2013-01 од 09.09.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 28. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/2012),
члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 13. Статута
Општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина
општине Деспотовац, на седници одржаној 09.09. 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
КОМУНАЛНО СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СТАН'' ЈП ДЕСПОТОВАЦ
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за именовање директора Комунално стамбеног предузећа
''Стан'' ЈП Деспотовац.
Члан 2.
Саставни део одлуке је текст јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа и
обавезно садржи податке о:
- јавном предузећу (пословно име и седиште),
- радном месту,
- месту рада,
- условима за именовање директора (опште и посебне),
- стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку
и начин њихове провере,
- року у коме се подносе пријаве, начин подношења пријаве, орган коме се пријаве
подносе, као и адреса на коју се пријаве подносе,
- доказима који се прилажу уз пријаву на конкурс,
- лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу.
Јавни конкурс може садржати и друге елементе потребне за именовање, односно
прецизније разумевање текста конкурса.
Члан 3.
Јавни конкурс објављује се у ''Службеном гласнику Републике Србије'' и једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у року који не може бити
дужи од 8 дана од дана доношења ове одлуке.
Јавни конкурс објављује се и на интернет страници Општине Деспотовац, с тим што се
мора навести када је јавни конкурс објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије''.
Члан 4.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања директора јавних предузећа (у даљем
тексту: Комисија) коју образује Скупштина општине посебним решењем.
Комисија има председника и 4 члана. Председника и 3 члана именује Скупштина општине,
а 1 члан се именује на предлог Сталне конференције градова и општина.
Комисија се именује на период од 3 године.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 111-7/2013-01 од 09.09. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/2012),
члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 13. Статута
општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008), члана 39. Статута
КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 09.09. 2013.
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА КОМУНАЛНО СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СТАН'' ЈП
ДЕСПОТОВАЦ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ

Подаци о Јавном предузећу Комунално стамбено предузеће ''Стан'' ЈП Деспотовац.
- Предузеће послује под пословним именом Комунално стамбено предузеће ''Стан'' ЈП
Деспотовац.
Скраћено пословно име предузећа је КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац.
Седиште предузећа је у Деспотовцу, улица Павла Ивића број 1.
ПИБ 100881883.
Матични број 07183747.
Претежна шифра делатности је 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Пословање и рад КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац уређени су Одлуком о промени оснивачког
акта КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 3 од 26.02.2013.
године) и Статутом Јавног предузећа КСП ''Стан'' Деспотовац на који је Скупштина општине
Деспотовац дала сагласност (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2013).
Јавни конкурс се спроводи за радно место: директор Јавног предузећа КСП''Стан''
Деспотовац.
Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих услова
прописаних одредбама Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 54/09)
испуњавају и следеће посебне услове и то:
- да има високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
из области економске, правне, грађевинске струке, хидроинжењер, електроинжењер и машински
инжењер и
- да има најмање 5 година радног искуства на руководећим пословима.
Директор јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.
Уз пријаву са биографијом кандидат подноси:
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија)
- уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци
- доказ да има општу здравствену способност
- доказ о стручној спреми
- доказ о радном искуству
- доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора.
У изборном поступку, усменим разговором, проверава се поседовање организационих и
других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције директора.
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Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана
објављивања јавног конкурса у ''Службеном гласнику Републике Србије'' Комисији за именовања
директора јавних предузећа на адресу: Деспотовац, Милосава Здравковића Ресавца број 4 или
преко писарнице Општинске управе Деспотовац.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора је:
Јаблановић Гордана, телефон број 035/611-006.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, Комисија ће одбацити, закључком против кога није допуштена жалба.
Јавни конкурс објавће се у ''Службеном гласнику Републике Србије'', најмање једним
дневним новинама, које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет
страници општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 111-7/2013-01 од 09.09.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/07) и члана 13. и 44. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Деспотовац на
седници одржаној 09.09. 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 1.
У Одлуци о Општинској управи Деспотовац, коју је донела Скупштина општине
Деспотовац, број 02-99/2013-01 од 14.05.2013. године, објављена у ''Службеном гласнику
Општине Деспотовац'', број 4 од 16.05. 2013. године, у члану 10. став 3. мења се и гласи:
''У оквиру одељења могу да се организују одсеци.''
Члан 2.
У члану 12. Одлуке тачка 2. брише се а досадашња тачка 3. постаје тачка 2.
Члан 3.
У члану 26. Одлуке став 4. брише се а досадашњи став 5. постаје став 4.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-150/2013-01 од 09.09.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/08), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 09.09. 2013.
године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ОПШТИНИ
ДЕСПОТОВАЦ ЗА ПЕРИОД 2013. – 2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се Локални план управљања отпадом у Општини Деспотовац за период 2013. –
2020. године.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је Локални план управљања отпадом у Општини Деспотовац за
период 2013. – 2020. године.
Члан 3.
Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 352-34/2013-01 од 09.09.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07) и члана 8. и 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/08), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 09.09. 2013. године, донела је

О Д Л У К У
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДАЦИЈЕ ''СЕЊСКИ
РУДНИК-ЕКОМУЗЕЈ''
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о оснивању Фондације ''Сењски Рудник-екомузеј'', број 0211/2010-01 од 21.01. 2010. године објављена у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац'', број
1/2010) и Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фондације ''Сењски Рудник –
екомузеј'', број 02-85/2012-01 од 10.09. 2012. године, објављена у ''Службеном гласнику Општине
Деспотовац'', број 12/2012).
Члан 2.
Средства оснивачког улога враћају се на рачун Буџета Општине Деспотовац.

30

Службени гласник – број 8

Деспотовац, 10.09.2013. године

Члан 3.
Ову Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у
општине Деспотовац''.

''Службеном гласнику

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-147/2013-01 од 09.09.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић, дипл. екон.,с.р.
На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/2007), члана
13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине
Деспотовац'', број 4/2008) и члана 32. Пословника о раду Скупштине општине Деспотовац
(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 16/2012),а на предлог председника
Општине, тајним гласањем већином гласова од укупног броја одборника на седници одржаној
09.09. 2013. године, Скупштина општине Деспотовац, донела је следећу
ОДЛУКУ
1. Разрешава се МИЛОЈЕВИЋ РАША из Деспотовца, дужности члана Општинског већа
Општине Деспотовац.
2. Одлуку објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-154/2013-01 од 09.09. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон. с.р.
На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/2007), члана
13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине
Деспотовац'', број 4/2008) и члана 32. Пословника о раду Скупштине општине Деспотовац
(''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008 и 16/2012),а на предлог председника
Општине, тајним гласањем већином гласова од укупног броја одборника на седници одржаној
09.09. 2013. године, Скупштина општине Деспотовац, донела је следећу
ОДЛУКУ
1. Бира се ОГЊАНОВИЋ СТОИША из Плажана, за члана Општинског већа Општине
Деспотовац.
2. Одлуку објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-154-1/2013-01 од 09.09.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон. с.р.
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На основу члана 54. Закона о добробити животиња (,,Сл.Гласник РС“ бр.41/09), члана 32.
Закона о локалној самоуправи(,,Сл.Гласник РС“ бр.129/07) и члана 13. Статута општине
Деспотовац (,,Сл.Гласник општине Деспотовац бр.4/08), Скупштине општине Деспотовац, на
седници одржаној 09.09. 2013. године, донела је

Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на
територији општине Деспотовац
1. УВОД
Успешно решавање проблема може бити изведено само уз познавање узрока и процене
стања. Познавање узрока може бити изведено детаљним и дугорочним посматрањем и
прикупљањем искустава од других општина. Процена стања може бити изведена коришћењем
мериторних метода на узорку (Биолошко моделовање).
Свака средина има своје специфичности које морају бити узете у обзир, а раније
примењена искуства адекватно прилагођена тренутном стању.
Одавно још у праисторијском добу почело је до данас нераскидиво пријатељство човека и
пса. Пас је заједно са човеком био сведок историјских промена у којима је човек мењао свој свет,
окружење и самога себе. Човек
је
био номад и сакупљaч
плодова,
ловац,
пастир,
земљорадник, инжењер, лекар, конобар, послован човек и увек је имао пса. Временом и пас је
мењао своје улоге. Био је чувар, трагач и ловац, а данас све више спасилац, помоћник и пратилац
људи са посебним потребама.
Због тога тешко је разумети одлуку човека да избаци пса на улицу. Још теже је разумети да
то нису само усамљени случајеви.
Велики број напуштених животиња на улицама нашег града, околних насељених места и
поља, резултат је напуштања животиња од стране њихових власника. Сада већ бивши кућни
љубимци препуштени су сами себи у борби за голи живот, а као последица тога долази до
неконтролисаног размножавања, чиме се већ постојећи број напуштених животиња повећава.
Поред напуштања животиња, као основног начина на који настају пси луталице, повећању
њиховог броја доприноси и велики репродуктивни потенцијал ових животиња. Постоје подаци
који говоре о томе да за само шест година пар плодних паса и њихово потомство, у оптималним
условима, може дати чак 67 000 штенаца. Код мачака овај број је још већи и износи 420 000
мачића за седам година.
Узроци оваквих проблема су лоше навике људи и тешка економска ситуација грађана који
због недостатка средстава за бригу о животињама прибегавају избацивању кућних љубимаца на
улице.
Из наведених разлога неопходно је:
- применити важеће одредбе Закона,
- стимулисати мере за стерилизацију, вакцинацију и обележавање животиња (паса и
мачака),
- подићи сарадњу на виши ниво са службом зоохигијене из Ћуприје.
Применом ових решења у пракси, стећи ће се услови за санкционисање несавесних и
неодговорних власника кућних љубимаца, који стварају проблем.
Питање напуштених животиња прераста у озбиљан јавни проблем који се може решити
само планском организованом, континуираном акцијом свих заинтересованих страна у друштву
кроз јасно осмишљен Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на
територији општине Деспотовац (у даљем тексту Програм).
За решавање овог проблема надлежна је локална самоуправа, а њен први корак је израда
горенаведеног Програма у складу са специфичностима средине. Да би Програм био успешан,
потребна је сарадња свих релевантних институција (Министарства, локалне самоуправе,
комуналне инспекције, ветеринара, удружења за заштиту животиња и грађана).
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Основна начела на којима се овај Програм заснива јесу:
1)начело посвећивања пажње добробити животиња, које подразумева да се у свим
активностима које се предузимају у различитим областима које се на директан или индиректан
начин односе на животиње мора посветити пуна пажња заштити добробити животиња;
2)начело бриге о животињама, које подразумева моралну обавезу и дужност човека да
поштује животиње и брине о животу и добробити животиња чији опстанак зависи непосредно од
њега;
3)начело превенције и предострожности, које подразумева да свака активност која је у
директној или индиректној вези са животињама мора бити планирана и спроведена тако да
представља најмањи ризик по живот и добробит животиња, људи и животне средине и заснива се
на процени утицаја различитих начина коришћења животиња на њихов живот и добробит, као и
на коришћењу најбољих расположивих технологија, средстава и опреме;
4)начело одговорности, које подразумева да је власник, односно држалац животиња
одговоран за њихов живот и добробит и да је дужан да сноси трошкове збрињавања животиња
чији је власник, односно држалац, ако више не жели или није у могућности да се стара о њима.
5)начело интегралности, које подразумева да државни органи и општина Деспотовац, у
оквиру свог делокруга, обезбеђују интегралну заштиту добробити животиња спровођењем
међусобно усаглашених планова и програма;
Поједини изрази употребљени у овом Програму имају следеће значење:
1)добробит животиња јесте обезбеђивање услова у којима животиња може да остварује
своје физиолошке и друге потребе својствене врсти, као што су исхрана и напајање, простор за
смештај, физичка, психичка и термичка удобност, сигурност, испољавање основних облика
понашања, социјални контакт са животињама исте врсте, одсуство непријатних искустава као што
су бол, патња, страх, стрес, болести и повреде;
2)власник животиње јесте правно или физичко лице, односно предузетник, које има право
чувања, држања, узгоја, репродукције, превоза, коришћења и продаје животиње и које је
одговорно за живот, заштиту здравља и добробити животиња;
3)држалац животиње јесте правно или физичко лице, односно предузетник, које има
право чувања, држања, узгоја, репродукције, превоза и коришћења животиње, као и право продаје
животиње на основу писменог одобрења власника и које је одговорно за живот, заштиту здравља
и добробити животиња;
4)држање животиње јесте смештај, чување, нега и брига о животињама, осим
репродукције;
5)напуштена животиња јесте животиња која нема дом или која се налази изван њега и
лишена је бриге и неге власника, односно држаоца и коју је он свесно напустио;
6)изгубљена животиња јесте животиња која је напустила власника, односно држаоца, без
његове воље и коју он тражи;
7)кућни љубимци јесу пси, домаће мачке, домаће птице, мали глодари, тераријумске,
акваријумске и друге животиње, које се гаје или држе за дружење, заштиту или помоћ човеку;
8)обележавање и регистрација животиња јесте поступак означавања животиња на трајан
начин ради идентификације, регистрације и прикупљања свих података у јединствен
информациони систем;
9)лишавање животиње живота јесте поступак којим се животињи одузима живот на
начин који изазива тренутну смрт;
10)стерилизација и хируршки захват, који изводи ветеринар, а подразумева оварихистеректомију женки и кастрацију мужјака, а примењиваће се у терапеутске сврхе и у сврху
контроле популације.
11)објекат јесте грађевинска целина или простор за узгој, држање, лечење, репродукцију
животиња, одлагање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, који у
погледу изградње, опреме, ветеринарско-санитарних и других услова, а узависности од врсте
делатности која се у њима обавља, испуњава прописане услове;
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12)прихватилиште за животиње јесте објекат који служи за привремени или трајни
смештај напуштених и изгубљених животиња и помоћ и бригу о напуштеним и изгубљеним
животињама;
13)споредни производи животињског порекла који нису намењени за исхрану људи јесу
лешеви животиња, труп, делови трупа животиња, саставни делови тела животиња, производи
животињског порекла и храна животињског порекла који нису намењени и безбедни за исхрану
људи, стајњак и отпад из објеката у којима се припрема храна за исхрану људи.
14)превоз животиње јесте сваки утовар, претовар, превоз и истовар животиње у јавном
превозу, превозу за сопствене потребе и превозу за личне потребе;
15)превозна средства јесу средства друмског, железничког, ваздушног и водног
саобраћаја, која се користе за превоз животиња;
2. ЦИЉ ПРОГРАМА
Циљ општине Деспотовца је да осигура квалитетну бригу над напуштеним и изгубљеним
животињама.
Програм хуманог решавања проблема напуштених животиња подразумева активно учешће
свих чланова друштва у ланцу хуманог решавања овог проблема.
Главни циљ свих активности је смањење популације напуштених животиња, па самим тим
и отклањање негативних последица њиховог присуства на улици. Реализација овог Програма
гарантује успостављање минималног броја напуштених животиња на улицама чиме се избегавају
теже последице по грађане и напуштене животиње. Циљеве Програма је могуће остварити једино
у сарaдњи владиног и невладиног сектора (државних органа са једне и удружења грађана као и
самог грађанина са друге стране).
У хуманом решавању проблема напуштених животиња учествују:
1. Органи Републике Србије (доношење свих потребних закона, подзаконских аката и
правилника као и мера и субвенција локалним властима и грађанима, тј.
помоћ у процесу решавања проблема напуштених животиња);
2. Јединица локалне самоуправе – Председник општине, Скупштина Општине и
Општинско веће;
3. Инспекција – Ветеринарска и друге надлежне инспекцијске службе (надзор над
спровођењем закона и подзаконских аката);
4. Ветеринарска служба - праћење, заштита и унапређење здравља животиња на
територији општине;
5. Правно лице које управља прихватилиштем
6. Комунална инспекција, тужилаштво и локална удружења грађана за заштиту
животиња
7. Медији – подизање свести грађана о значају хуманог решавања проблема напуштених
животиња и истинито и редовно информисање;
8. Грађанин – дужност сваког грађанина јесте да спречи и пријави све облике
злостављања животиња и угрожавања њихових живота, здравља и добробити.

3. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Основе за реализацију Програма чини законска регулатива која прописује ефективне,
превентивне мере које се односе на: регистрацију и обележавање паса, вакцинацију, одговорност
власника, забрану напуштања кућних љубимаца и поступке са напуштеним животињама.
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3.1. Законски оквир

Проблематика којом се бави овај Програм регулисана је или има додирних тачака са низом
законских аката:
 Устав Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 83/06 и 98/06);
 Закон о ветеринарству („Сл. гласник РС“, бр. 91/05 и 30/10);
 Закон о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/09);
 Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 и 72/09);
 Кривични законик („Сл. гласник РС“, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 и 111/09);
 Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07);
 Закон о јавном реду и миру („Сл. гласник РС“, бр. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 85/05 и
101/05);
 Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011);
 Статут општине Деспотовца.
Правни основ за доношење овог Програма је члан 54. Закона о добробити животиња („Сл.
гласник РС“, бр. 41/09), којом је прописана дужност органа јединица локалне самоуправе да
израде и спроводе програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака према
специфичностима средине као и Статут општине Деспотовца као и подзаконски акт који утврђује
надлежност општине да донесе овај Програм.
3.2. Локална самоуправа
Важећи законски прописи предвидели су и друге обавезе локалнe самоуправe, и то:
Локална самоуправа дужна је да на својој територији организује зоохигијенску службу.
Локална самоуправа је дужна да за послове нешкодљивог уклањања лешева животиња има
изграђен објекат за сакупљање лешева животиња. У објекту за сакупљање лешева животиња
локална самоуправа може сакупљати и друге споредне производе животињског порекла.
Локална самоуправа која није организовала зоохигијенску службу дужна је да до њеног
организовања обезбеди финансирање уклањања лешева.
Органи јединица локалне самоуправе прописују место и начин извођења кућних љубимаца,
а нарочито паса и мачака на јавне површине.
Орган јединице локалне самоуправе дужан је да обезбеди прихватилиште ако на својој
територији има напуштених животиња.
Орган јединице локалне самоуправе дужан је да обезбеди прикупљање, превоз и
збрињавање напуштених и изгубљених животиња, као и да им пружи помоћ, бригу и смештај у
прихватилиште у складу са законом.
Орган јединице локалне самоуправе дужан је да напуштеним и изгубљеним животињама
које су болесне или повређене обезбеди одговарајућу ветеринарску помоћ, а да за неизлечиво
болесне или повређене животиње обезбеди лишавање живота у складу са овим законом.
У прихватилиште које обезбеђује орган јединице локалне самоуправе смештају се:
1) напуштене и изгубљене животиње;
2) животиње чији власници, односно држаоци, не могу више да се брину о њима;
3) животиње које Министарство одузима власницима, односно држаоцима;
4) животиње које су у опасности.
Власник, односно држалац који изгуби животињу дужан је да тај губитак без одлагања, а
најкасније у року од три дана од дана губитка животиње, пријави надлежном органу јединице
локалне самоуправе и ветеринарској служби.
Органи јединица локалне самоуправе ускладиће рад прихватилишта за напуштене
животиње са одредбама Закон о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/09) у року од три
године од дана ступања на снагу овог закона (до 10.06.2012. год.).
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3.3. Зоохигијеснка служба и прихватилиште
Одредбама закона прописани су послови, као и обавезе зоохигијенске службе и власника
прихватилишта:
·
Зоохигијенска служба обавља следеће послове:хвата и збрињава напуштене животиње у
прихватилишта за животиње;нешкодљиво уклања лешеве животиња са јавних површина и
објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет
животиња;транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и
објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до
објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не
представља ризик по друге животиње, људе или животну средину.
·
Власници и држаоци животиња дужни су да пријаве угинуће животиње
зоохигијенској служби и да се придржавају свих упутстава које је ова служба издала у вези са
одлагањем лешева.
·
Зоохигијенска служба је дужна, када је то потребно, да обезбеди превоз леша са места
угинућа до објекта за преглед лешева или за сакупљање, прераду или уништење, као и да
обезбеди дезинфекцију места угинућа, возила и опреме.
·
Прихватилиште за напуштене животиње мора испуњавати услове за заштиту добробити
животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме, у складу са законом и мора бити
уписан у Регистар објеката који води Министарство, у складу са законом којим се уређује
ветеринарство.
·
Лица која раде са животињама у прихватилишту, морају бити обучена за
добробит животиња.
·
Власник прихватилишта, дужан је да пре уписа у Регистар објеката
Министарству достави доказ да је обезбедио:финансијска средства за несметани рад; спровођење
здравствене заштите животиња; одговарајући простор за смештај животиња на начин који ће
обезбедити добробит животиња и неће нарушити јавни ред и мир; лица која су обучена за
поступање са животињама.
·
Власник прихватилишта, одговоран је за живот, здравље и добробит животиња у
прихватилишту.
·
Власник прихватилишта, дужан је да се о кућним љубимцима у прихватилишту брине са
пажњом доброг домаћина.
·
Власник прихватилишта, дужан је да води евиденцију о животињама и да ту евиденцију
чува три године.
·
Власник прихватилишта је дужан да:
1) прима пријаве о напуштеним животињама и да обезбеди збрињавање сваке напуштене
животиње, у складу са овим законом;
2) обезбеди спровођење мера превентивне здравствене заштите животиња и потребну
помоћ животињама од стране ветеринара;
3) брине о проналажењу власника, односно држаоца животиња;
4) врати власнику, односно држаоцу, на његов захтев, животињу у року од 15 дана од дана
смештаја у прихватилиште;
5) припреми план збрињавања животиња у случају затварања прихватилишта или
елементарних непогода.
·
Животиња која је смештена у прихватилиште може се поклонити ако је власник, односно
држалац не преузме у року од 15 дана од дана смештаја у прихватилиште.
·
Власник прихватилишта које обезбеђује орган јединице локалне самоуправе дужан је да
сарађује са надлежним ветеринарским службама и организацијама за заштиту животиња, као и да
редовно обавештава јавност и друге власнике прихватилишта о животињама које се налазе у
прихватилишту.
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Ако се животињи у року од најмање 30 дана од дана смештања у прихватилиште које
обезбеђује орган јединице локалне самоуправе не пронађе власник, односно ако се не збрине на
други начин, са животињом се поступа у складу са програмом контроле и смањења популације
напуштених паса и мачака.
Трошкове збрињавања напуштених животиња сноси власник, односно држалац животиње,
а ако је непознат трошкове збрињавања животиње сноси власник прихватилишта, односно буџет.
3.4. Инспекцијски надзор
Инспекцијски надзор у области ветеринарства и заштите добробити животиња врши
Министарство преко ветеринарских инспектора, а и ветеринарска станица која испуњава законске
услове може обављати поједине стручне послове ветеринарске инспекције.
4. РАЗЛОЗИ ЗА ПРИМЕНУ ПРОГРАМА
Овај Програм је настао као резултат неслагања са досадашњим начином решавања
проблема напуштених животиња. Циљ је хуманији и савременији приступ решавању овог
проблема, у складу са важећом законском регулативом.
Основни разлози за примену програма су:
СОЦИЈАЛНО-БЕЗБЕДНОСНИ - смањење напада на грађане као и узнемиравање јавног
реда и мира.
ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ- У Србији постоји хиљаде нападнутих грађана од стране
напуштених паса који помоћ траже у ординацијама или болницама. Трошкови пословања
прихватилишта и службе временом би се вишеструко исплатили – наспрам трошкова које би
локална самоуправа морала да плати у случају одштетних захтева грађана.
ЗДРАВСТВЕНИ – спречава се ширење и преношење заразних болести као и болести које
су заједничке људима и животињама (зоонозе). Према препорукама Светске здравствене
организације (WHО) и ЕУ Савета Европе, посебан значај се придаје сузбијању следећих зооноза:
rabies (бесноћа, беснило) и еchinococcus.
ХИГИЈЕНСКО-ЕКОЛОШКИ – спречава се растурање чврстог отпада и смећа из
контејнера, канти и депонија, избегава се прљање улица, јавних површина и дечијих игралишта.
ЕСТЕТСКИ – лепши изглед насељених места општине, како за грађане тако и за туристе.
ХУМАНИ
ОДНОС
ПРЕМА
ЖИВОТИЊАМА
хумано
поступање
са
животињама је мера у интересу и људи и животиња.
Локална самоуправа, свесна своје одговорности и законске обавезе када је у питању
решавање ове проблематике сагледавајући целокупну палету могућих решења, а у циљу да се
понаша одговорно и тако утиче на смањење и контролу бројности напуштених животиња,
израдила је овај Програм и потрудиће се да исти у пракси спроведе.
5. САДАШЊЕ СТАЊЕ И ОЦЕНА
Досадшњи начин решавања проблема кроз примену Правилника о условима и мерама за
хумано хватање и уништавање паса/мачака луталица ( " СЛ. Гласник РС " Бр. 29/94) који је 2005.
године стављен ван снаге доношењем закона о ветеринарству, незадовољавајућ и неодржив.
Уговорном обавезом са К.Ј.П услуга, Ћуприја Служба зоохигијена и карантина за унутрашњи
промет, и њиховим повременим ангажовањем за хумано уклањање паса/мачака са улице није дало
очекиване резултате.
Број луталица у одређеним периодима повећавао се због разних узрока: обавезна
вакцинација против беснила, штењење керуша, немогућност даљег држања, храњења... Када се
напуштена животиња и ухвати, власнику је немогуће ући у траг, пси и мачке нису обележени,
законодавна политика је блага и неефикасна. Овакав начин рада отклањао је само последице, а
узроци проблема су и даље остајали нетакнути.
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До сада на територији општине Деспотовац није урађена прибложна процена паса/мачака
луталица. Методом пребројавања паса/мачака добио би се број животиња који је мериторан за
праћење овог Програма.
5.1. ПРОЦЕДУРА У ПОСТУПАЊУ СА НАПУШТЕНИМ ПСИМА И МАЧКАМА
Најбитнији предуслов за успешну реализацију Програма је јасна и недвосмислено
прописана процедура у поступању са напуштеним псима и мачкама, а она се састоји из следећих
корака :
Хватање напуштених паса/мачака са посебним акцентом на агресивне, старе и болесне
јединке.
Транспорт ухваћених јединки до прихватилишта.
Прихват јединки и ветеринарски третман који подразумева:
- Преглед приспелих јединки, и уношење података у базу
- Визуелни преглед од стране ветеринара
- Дехелминитизација (спољашњи и унутрашњи паразити)
- Вакцинисање против беснила и поливалентна вакцина
- Чиповање ако јединка није чипована
- Здравствени третман болесних и повређених јединки
- Брига о јединкама у трајњу од 30 дана од дана смештаја у прихватилишту (смештај у боксове –
кавезе, храна, вода, ветеринарска здравствена заштита)
- Враћање ухваћених јединки власницима уз надокнаду трошкова насталих третманом
- Тријажа јединки од стране ветеринара и еутаназија болесно не излечивих јединки, не излечиво
повређених, телесно деформисаних, патолошко онеспособљених чији опоравак није могућ,
старих јединки са отказаним појединим животним функцијама, агресивних јединки које није
могуће социјализовати. Ову активност спроводи служба зоохигијене из Ћуприје
- Стерилизација
- Удомљавање јединки за које се интересују удомитељи
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА
Програм се састоји из више фаза које се могу третирати као одвојени пројекти.
Реализацији свих пројеката треба да претходи усвајање пратећих одлука надлежних општинских
органа и синхронизација у раду надлежних служби као и заинтересованих удружења грађана за
реализацију програма:
1) Пројекат информисања и едукације грађана;
2) Пројекат масовног третмана паса и мачака луталица:
- Идентификација,
- Стерилизација,
- Удомљавање,
- ЦНР програм (ухвати, стерилиши, пусти),
- Сарадња,
- Еутаназија;
3) Санкционисање неодговорних грађана;
4) Доношење нових општинских прописа који регулишу ову правну област;
5) Извршити пребројавање паса луталица на територији општине Деспотовац.
6.1. Пројекат информисања и едукације грађана
Циљеви образовања и информисања су упознавање власника животиња, као и грађана са
особинама и потребама животиња, сопственим мотивима држања животиња, законским обавезама
власника животиња. Поред тога грађанство се мора упознати са елементима Програма контроле и
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смањења популације напуштених животиња у циљу бољег разумевања права и одговорности свих
учесника у ланцу решавања проблема, а нарочито обавеза власника односно држаоца животиње.
Медији имају важну улогу у едукацији и подизању свести грађана о проблему напуштених
животиња, редовном истинитом иформисању и промоцији хуманијег односа према животињама.
Проблеми који се јављају су:
недовољан ниво знања и информисаности самих медија о правим узроцима настанка
проблема напуштених животиња као и о хуманим начинима његовог решавања и
недовољна заинтересованост медија.
У циљу решења наведених проблема потребно је:
информисање и едукација запослених у медијима о узроцима настанка проблема
напуштених животиња и о хуманим решењима,
подстицање заинтересованости медија повећаним активизмом удружења грађана,
утицање на медије да не злоупотребљавају проблем напуштених животиња у друге сврхе и
придобијање медија за партнерски однос у хуманом решавању проблема напуштених животиња.
Поред објективног информисања, медији треба да преузму улогу едукатора јавности, како
би се помогло грађанима и државним службама да се једном проблем реши.
Унапређење јавне свести кроз едукацију и подизање нивоа информисања шире јавности
путем сталне медијске кампање чији је акценат на принципима заштите добробити животиња,
гарантује да ће многе генерације у Деспотовцу имати другачији однос према овом проблему. Кроз
образовне програме и јавне кампање потребно је упознати јавност са начинима и условима
држања кућних љубимаца, њиховим биолошким особинама, понашањем и потребама, користима
које човек има од њих као и са обавезама и одговорностима које човек има према њима, другим
људима и животном средином.
6.2. Пројекат масовног третмана паса и мачака луталица
6.2.1. Идентификација
Регистрација и обележавање свих кућних љубимаца је кључна превентивна мера, којом је
олакшан надзор над њиховим кретањем, трговином, превозом, односно проналажењем
изгубљених, напуштених и отуђених љубимаца. На тај начин сваки пас би био евидентиран и
знао би се његов власник.
Пракса је показала да су у Републици Србији ушни тетовни бројеви, често делимично
видљиви услед неквалитетне или неадекватне опреме за тетовирање, а неретко, код веома малих
јединки, не постоји могућност да идентификациони број стане на малу површину ушне шкољке.
Потребно је набавити модернију опрему за квалитетније обележавање животиња, кућних
љубимаца.
Као обавезу увести микрочипове с обзиром да је ЕУ дала рок до 2012. године да
електронски идентификациони систем (микрочипови) постану обавеза.
Такође, неопходно је означавање оковратном плочицом са идентификационим бројем и то
са предње стране који води ка подацима о власнику, а са задње стране са годином вакцинације
јединке и слово „С'', ако је јединка стерилисана и словом „Ц'' ако је чипована. Препорука је да
плочица буде од тврде пластике како не би кородирала и како би се врелим жигом на плочицу
утискивали подаци.
Наиме, тиме би се избегле многе непријатности приликом идентификације јединке и
власника. У инцидентним ситуацијама, пружила би се могућност визуелне процене које јединке
су вакцинисане, дехелметизоване и стерилисане, а које то нису.
Таквом методом би се подигла свест власника о одговорном односу према животињи, јер
би овлашћено лице у сваком тренутку могло да изврши контролу.
Исто тако, потребно је да се подаци о власницима и јединкама евидентирају у националну
базу података. Наиме, у Републици Србији већ постоје две комерцијалне базе података, али
њихов рад није законом регулисан, па су тиме уношени подаци без контроле органа.
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Приступ националној бази преко интернета, уз аутентификацију корисника при приступу,
требали би имати:
1. овлашћени обележивач;
2. ветеринарски инспектор;
3. овлашћена лица из зоохигијеничарске службе.
6.2.2. Стерилизација
Метод стерилизације представља најефикаснију меру којом се смањује број луталица,
регулише бројност популације у прихватилиштима, као и неконтролисана репродукција
напуштених паса.
Обавеза је да свака јединка у прихватилиштима мора бити стерилисана, као и свака
јединка која напушта прихватилиште.
Јединке могу бити стерилисане у било којој адекватној установи, чиме би се изазвала
здрава тржишна конкуренција и спустила цена услуга. Овом мером би се предупредио рад
Прихватилишта, јер се при прихватилишту неретко врши неконтролисано размножавање, чиме се
слаби њихова функција.
Стерилизација је рутинска хирушка интервенција која траје само 15 минута и пас је
способан да се врати кући већ после сат времена. Потпуни опоравак траје од 7-10 дана код женке
односно од 3-5 дана код мужјака. Поред стерилизације напуштених животиња пожељно је
промовисати и стерилизацију паса и мачака познатих власника. Иако најефикаснија метода у
сузбијању популације напуштених животиња - стерилизација није довољно прихваћен метод од
стране грађана због недовољне информисаности и предрасуда. Континуираном едукацијом и
бољим информисањем грађана повећава се свест о значају и улози стерилизације у решавању
овог проблема. На овај начин се стичу услови да се проблем смањења бројности популације
напуштених животиња на најхуманији начин реши.
Спречавање размножавања животиња смањује проблеме рађања, здравствене проблеме и
еколошке проблеме – смањује трошкове контроле прекобројности у будућности.
Стерилизација и кастрација су темељ сваког ефикасног програма контроле
прекобројности.
ПРИМЕР:
Нестерилисани пси ће скоро три пута чешће ујести од стерилисаних паса.
Нестерилисани пси извршили су 95% тешких повреда.
Женка окоти 2 до 8 штенаца или мачића, 2 пута годишње, (на улици од тога преживе
прву годину само 2,8 јединки по окоту), што код кућних јединки чини:
1) године: 12 јединки
2) године: 67 јединки
3) године: 367 јединки
4) године: 2 107 јединки
5) године: 12 288 јединки
6) године: 67 000 јединки.
Нискобуџетним стерилизацијама удвостручава се број власника који стерилишу
животиње.
Ефекти стерилизације кроз годину дана:
НЕМА штенаца кућних паса избачених на улицу са керушом због трудноће.
НЕМА штенаца уличних паса
НЕМА окупљања у чопоре
НЕАЛФА и неујдљив пас
Неплодни, неуједљиви, не у чопорима, вакцинисани, познати свима, шансе да се удоме,
конкуренција за храну нестерилисаним псима.
3 од 5 домаћинстава имају кућног љубимца.
40

Службени гласник – број 8

Деспотовац, 10.09.2013. године

Студије показују да 30-60% нестерилисаних љубимаца бива напуштено или се изгуби.
Нестерилисане јединке беже из домаћинства на улицу да би се париле.
Нестерилисане јединке беже када осете мирисе женки у полном циклусу.
6.2.3. Удомљавање, поклањање и проналажење изгубљених животиња
Удомљавање, поклањање и проналажење изгубљених животиња представља
најхуманији начин збрињавања напуштених животиња. Све животиње које се дају на
удомљавање морају бити вакцинисане, стерилисане и обележене.
Из искуства је познато да велики број грађана контактира запослене у Прихватилишту и
активне чланове Друштва како би „поклонио'' једног, два или више кућних љубимаца
Прихватилишту.
Разлози за такву одлуку грађани могу бити објективни (пресељење из куће у стан,
промена места пребивалишта, болест, смрт власника односно држаоца,...и сл.) и субјективна
жеља власника, односно држаоца да се ослободи животиње, дојучерашњег кућног љубимца,
наводећи личне, углавном, субјективне разлоге.
Удомљавање је поступак проналажења новог власника за пса који се налази у
Прихватилишту. Позивом надлежне службе у општини Деспотовац грађани могу добити
информацију уколико су заинтересовани да удоме пса из Прихватилишта. Посао удомљавања
углавном врши Друштво за заштиту животиња. Након одабирања пса, попуњава се уговор о
удомљавању, који је потписан од стране новог власника и одговорног лица Друштва или
одговорног правног лица које управља Прихватилиштем, а Друштво задржава право контроле
удомљене животиње. Пси из Прихватилишта се удомљавају очишћени од паразита,
вакцинисани, обележени и стерилисани, како би се смањила могућност даљег неконтролисаног
размножавања паса у домаћинству.
Акције удомљавања коју спроводи зоохигијенска служба треба да буду континуиране и
у сарадњи са удружењима за заштиту животиња.
Грађани који су изгубили своје кућне љубимце могу се јавити надлежној служби у
општини Деспотовац која ову информацију прослеђује радницима у Прихватилишту и
Друштву за заштиту животиња. Веома често изгубљена животиња се пронађе и уколико су
грађани пријавили нестанак у законском року надлежној служби општине Деспотовац, иста их
обавештава да га могу преузети у Прихватилишту. Тада власник потпусује Изјаву о враћеној
животињи. У колико се случај понавља сматра се да власник изгубљене животиње не води
бригу о свом кућном љубимцу и пријављује се надлежним инспекцијама ради даље обраде.
6.2.4. ЦНР Програм (ухвати, стерилиши, пусти)
У срединама у којима је број паса луталица велики, неопходно је применити твз. ЦНР
програм – „Catch, Neuter, Release'' („ухвати, стерилиши, пусти''). У срединама као што је
Деспотовац, једноставно уклањање животиња са улица не представља ефикасан начин
смањења њиховог броја. На локалитетима са којих су уклоњени пси досељавају се нови, јер су
за уклоњеним животињама остали слободни извори хране. На тај начин, веома брзо, већ после
три месеца, локалитет са којег су уклоњене луталице насељава исти број животиња. Насупрот
томе, ЦНР програмом прво се стабилизује бројност луталица, а потом постепено долази до
смањења њиховог броја путем смањења капацитета станишта, а и спречавањем настанка нове
генерације луталица.
ЦНР програм се укратко своди на хватање луталица, стерилизацију, вакцинацију против
беснила, третман против ендопаразита и ектопаразита, обележавање и враћање здравих,
неагресивних и неуједљивих животиња на подручје на којем су ухваћени, осим на локације
дечијих вртића, школских дворишта и болница. Повратак животиња мора бити спроведен
најдаље у року 10 – 15 дана од дана хватања. О овим псима се на улици брину грађани –
старатељи. Старатељи су дужни да на одређеним местима хране и напајају псе, као и да
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надзиру њихово понашање, здравствено стање и кретање. У случају да се пас изгуби они су
дужни да обавесте одговарајућу институцију у чијој је надлежности евиденција о псима
луталицама.
ЦНР програм је ефикасна прелазна мера чији је циљ да заустави даљи пораст
популације, као и долазак нових луталица на слободне изворе хране. С обзиром да се ове
животиње не могу размножавати, њихова популација се постепено смањује.
6.2.5. Сарадња
За све учеснике у ланцу решавања проблематике паса луталица, и преузимање
одговорности за свој део извршења програма потребна је добра комуникација.
У циљу што боље координације и сарадње свих служби на локалном нивоу, потребно је
извршити умрежавање, односно информативно повезивање свих месних заједница, школа,
јавних предузећа, кинолошких друштава, ветеринарских станица, инспекцијских служби,
полиције, Друштва за заштиту животиња са Прихватилиштем.
6.2.6. Еутаназија
Еутаназија је најнеефикаснија мера контроле. Спроводи је искључиво ветеринар над
агресивним и неизлечиво болесним животињама у складу са Законом о добробити животиња.
По Закону о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/09), животиња се може
лишити живота на хуман начин, ако:
1) је повређена, неизлечиво болесна, телесно деформисана или на други начин
патолошки онеспособљена тако да опоравак није могућ, а живот за њу представља бол, патњу,
страх и стрес;
2) је достигла старост па јој отказују основне животне функције;
3) се користи за исхрану људи;
4) се користи у начуноистраживачке и биомедицинске сврхе, у складу са овим законом;
5) се лишавањем живота спречава ширење, односно ако се сузбијају и искорењују
заразне болести, у складу са законом којим се уређује ветеринарство;
6) животиња не може да се прилагоди условима смештаја, а њено пуштање на слободу
представља опасност за људе, друге животиње и животну средину;
7) је у питању уништавање штетних глодара;
8) је неопходно контролисати бројност популације одређене врсте дивљих животиња, у
складу са посебним прописима;
9) је лишавање животиње живота од веће користи за њену добробит него што су патње
од даљег живота, у складу са мишљењем ветеринара.
Животиња се не може лишити живота на јавним местима, осим:
1) у ловиштима, у складу са законом којим се уређује ловство;
2) у случају када је неопходно лишити животињу непотребног бола и патње, ако њен
опоравак није могућ, на основу мишљења ветеринара, у складу са процедуром еутаназије;
3) ради спречавања ширења, сузбијања и искорењивања заразних болести, у складу са
законом којим се уређује ветеринарство.
Лишавање животиње живота обавља се на хуман начин који проузрокује тренутну и
сигурну смрт.
Лишавање животиње живота на хуман начин мора се обављати уз претходно
омамљивање животиње, осим код принудног лишавања живота ради прекида патње и бола
насталог услед патолошког стања, повреде или заразне болести.
Животињу може лишити живота само ветеринар или ветеринарски техничар под
надзором ветеринара или друго обучено лице под надзором ветеринара, осим у случајевима
када је угрожена безбедност људи и животиња, ако овим законом није друкчије прописано.
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Лица која врше еутаназију дужна су да после спроведеног поступка лишавања живота
провере да ли је наступила смрт животиње.
6.3.Санкционисање неодговорних грађана
Потребно је санкционисати нарочито оне власнике, односно држаоце животиња који не
вакцинишу своје псе и мачке и не изврше њихово трајно обележавање, ако напусте, односно
одбаце животињу чији опстанак зависи непосредно од њих, када без надзора пусте животиње
на површине јавне намене, као и у другим законом и другим прописима предвиђеним
случајевима. Захтеве за покретање прекршајног поступка против неодговорних грађана
подносе Прекршајном суду надлежне инспекцијске службе које врше надзор над применом
закона и подзаконских аката из ове области, као и комунална инспекција, ако им се таква
овлашћења пропишу одлукама Општинске Скупштине.
6.4.Доношење нових општинских прописа који регулишу ову правну област
Одредбом члана 20. тачка 26. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07) прописано је да општина односно град уређује и организује вршење послова у вези са
држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња.
Сада важећа Одлука о начину држања домаћих животиња на територији општине
Деспотовца („Сл. гласник општине Деспотовца'', бр.3) донета је 29.04.2011. године, а Закон о
добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/09) ступио је на снагу 10.06.2009. године. У
циљу усаглашавања прописа локалне самоуправе са донетим законима и подзаконским актима,
потребно је да се пропише начин обезбеђивања одговарајуће ветеринарске помоћи, место и
начин извођења кућних љубимаца, а нарочито паса и мачака, на јавне површине.
7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Да би програм у целости био реализован потребно је предвидети и обезбедити
финансијска средства за рад служби и функционисање прихватилишта, као и за превентивне
мере (обележавање, вакцинација и стерилизација) из Буџета локалне самоуправе, и средстава
добијених од ресорног Министарства, од донација.
Приходи за финансијска средства:
1. Буџет општине Деспотовац (евентуално средства из Министарства и Републике),
2. из делатности прихватилишта,
3. средства из донација.
8.ПРЕДЛОГ ДИНАМИКЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
На садашње стање, обимност проблематике и материјалне могућности, реализација
Програма ће се спроводити у две фазе и то:
I. ФАЗА (ХИТНЕ МЕРЕ)
1. Доношење нових општинских одлука, измена и допуна постојећих где је то потрбно, као
и стављање ван снаге застарелих, непотпуних и превазиђених аката (ако је потребно)
2. Унапредити сарадњу са службом зоохигијене из Ћуприје (Уговорна обавеза)
3. Масован третман паса/мачака који имају власнике
4. масован третман напуштених паса/мачака
5. Удомљавање напуштених паса/мачака
II. ФАЗА (ДУГОРОЧНЕ МЕРЕ)
1. Спровођење пројекта информисања и едукације грађана
2. Перманентно радити на масовном третману паса/мачака који имају власника
3. Наставак (континуалног) масовног третмана напуштених паса/мачака
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4. Дугорочно радити на удомљавању напуштених паса/мачака
5. Стална контрола спровођења Републичких и Општинских прописа
9.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У општини Деспотовац проблем паса/мачака луталица представља тему о којој се на
разним седницама расправљало више година уназад. Најизраженији проблем је присутан у
Деспотивцу, а ништа није мањи ни у руралним срединама општине. На решавању ове
проблематике нису предузимани значајнији дугорочни и плански кораци у циљу дугорочног
решавања ове проблематике, и ако је у 2010. години потписан уговор са К.Ј.П Услуга Ћуприја
служба зоохигијене и карантина за унутрашњи пеомет.
Спровођење овог програма не трпи импровизације, јер то повлачи грешке у систему и
урушава програм. Ако постоји добра воља да се проблем реши сви чиниоци друштва морају да
активно узму учешће у његовом решавању.
Постоје многи разлози који могу утицати на спровођење програма. Од тих да у
условима светске економске кризе, када је држава у прелазном периоду, недостатак средстава
може зауставити спровођење програма, до оних да у изборној години ни једној политичкој
опцији не одговара сукоб са грађанством по једном овако осетљивом питању.
Решење је заузимању чврстог става политичара свих странака, и власти и опозиције, да
је проблем системски и да га трба решавати без политизовања. Зато је потребно да доносиоци
одлука схвате да је проблем заједнички и покажу вољу и жељу за његовим решавањем.
10.ЗАКЉУЧАК
На овај начин:
1) Хватањем напуштених паса и мачака, њиховим уклањањем са јавних површина и
смештајем у Прихватилиште отклониће се опасност од уједа паса луталица а самим тим ће се
избећи плаћање накнаде штете оштећеним грађанима, што ће довести до смањења буджетских
издатака по овом основу.
2) Стерилизацијом – се бројност популације паса и мачака ставља под контролу, на
хуман начин, а истовремено се утиче и на стварање здраве популације, с обзиром да се
стерилизацијом значајно смањује ризик полно преносивих и опасних болести животиња.
3) Микрочиповањем свих паса и мачака постиже се устројавање евиденције њихових
власника, што за последицу има повећање одговорности истих према њиховим кућним
љубимцима, али и преношење одговорности за штету услед уједа паса са општине на
евидентираног власника животиње.
4) Антирабичном вакцинацијом свих паса и мачака – нестаје опасност од ширења
рабиеса, 100% смртоносне антропозоонозе.
5) Едукација грађана свих узраста усмерена је на ширење свести и информисање
јавности о добробити животиња, у циљу правилног односа према животињама који искључује
било какав вид агресивног понашања.
6) Спровођењем ЦНР програма (ухвати, стерилиши, пусти) доћи ће до заустављања
даљег пораста популације паса на јавним површинама, стабилизације броја паса луталица
односно спречавања њиховог неконтролисаног размножавања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 323-2/2013-01 од 09.09.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Милошевић,дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07),
члан 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/2008),
Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 09.09. 2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Извештај вештака – судски вештак из области грађевинарства
Милосав Г. Арсић, дипломирани инжењер архитектуре, из Јагодине, о извршеној процени
тржишне вредности непокретности неновчаног капитала Општине Деспотовац у КСП ''Стан'' ЈП
Деспотовац и то:
- кп. бр. 2399/1, КО Деспотовац, јавно градско грађевинско земљиште у својини Општине
Деспотовац, уписан у Извод из листа непокретности број 112 КО Деспотовац, са површином
од 183 м2, под објектом, спратности П+1;
- кп. бр. 1268/1, КО Деспотовац, јавно земљиште у грађевинском подручју у својини
Општине Деспотовац, уписан у Извод из листа непокретности број 112 КО Деспотовац, површине
2.901 м2 од чега је под објектом водопривреде 1 и 2 површина од 12,00 +6,00 = 18,00 м2, а
остатак површине од 2.883,00 м2 је градска зелена површина;
- кп. бр. 1257 КО Деспотовац, уписана у Извод из листа непокретности број 112 КО
Деспотовац, јавно грађевинско земљиште изван грађевинског подручја у својини Општине
Деспотовац, површине 1.569,00 м2, од чега је 112,00 м2 под објектом водопривреде, а остатак од
1.457,00 м2 је земљиште уз објекат;
- кп. бр. 122 КО Деспотовац, потес ''Врбаци'', уписана у Извод из листа непокретности
број 112 КО Деспотовац, јавно земљиште у грађевинском подручју у својини Општине
Деспотовац, површине 8.274,00 м2 од чега је под објектима комуналних делатности 1 и 2
површина од 48,00 + 16,00 = 64,00 м2 а остатак од 8.210,00 м2 је земљиште уз објекте.
Тржишна вредност горе наведених парцела на дан израде налаза по средњем курсу од
114,0934 динара за 1 Евро износи 9.870.676,43 динара (80.712,00 Евра).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 46-27/2013-01 од 09.09. 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине
Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 09.09. 2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм о измени и допуни Програма пословања са
финансијским планом и планом јавних набавки ЈП Дирекција за изградњу општине Деспотовац
за 2013. годину, број 03-177/2013. од 05.09. 2013. године.
2. Решење доставити: ЈП Дирекција за изградњу општине Деспотовац,
Општинске управе Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.

Служби Буџета

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-151/2013-01 од 09.09.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине
Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 09.09. 2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм о измени и допуни Програма пословања ЈП за
заштиту природе, развој туризма и угоститељства ''Ресавска пећина'' Деспотовац за 2013. годину,
број 01-373/2013.
2. Решење доставити: ЈП за заштиту природе, развој туризма и угоститељства ''Ресавска
пећина'' Деспотовац,
Служби Буџета Општинске управе Деспотовац и архиви Скупштине
општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-142/2013-01 од 09.09.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине
Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 09.09. 2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм о измени и допуни Програма пословања са
Финансијским планом и Планом јавних набавки Ј.П. ''Топлик Деспотовац'' за изградњу система
водоснабдевања Деспотовац за 2013. годину, број 226-2 од 28.08. 2013. године, који је усвојио
Надзорни одбор Одлуком број 226-3 од 28.08. 2013. године.
2. Решење доставити: Ј.П. ''Топлик Деспотовац'' за изградњу система водоснабдевања
Деспотовац, Служби Буџета Општинске управе Деспотовац и архиви Скупштине општине
Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-140/2013-01 од 09.09.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине
Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 09.09. 2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Управног одбора Дома здравља Деспотовац, број
4290/2 од 19.08. 2013. године, о измени Програма рада, односно Плана јавних набавки за 2013.
годину.
2. Решење доставити: Дому здравља Деспотовац,
Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.

Служби Буџета Општинске управе

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-139/2013-01 од 09.09.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 60. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 119/2012), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008) и члана 29. Одлуке о промени оснивачког акта Комунално стамбеног
предузећа ''Стан'' ЈП Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 3/2013),
Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 09.09. 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама Статута Комунално
стамбеног предузећа ''Стан'' ЈП Деспотовац, коју је донео Надзорни одбор Предузећа, број 940-2
од 29.07. 2013. године.
2. Решење доставити: КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац
Деспотовац.

и архиви Скупштине општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-141/2013-01 од 09.09.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине
Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 09.09. 2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о систематизацији радних места КСП ''Стан'' ЈП
Деспотовац, који је донео вршилац дужности директор Предузећа, број 959 од 29.07. 2013.
године.
2. Решење доставити:
Деспотовац.

КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац

и архиви Скупштине општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-149/2013-01 од 09.09.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07),
члана 41, 25, 31, 32 и 33. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/2012),
члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008),
Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 09.09. 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ
ДЕСПОТОВАЦ

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Игор Стојадиновић, дипломирани инжењер грађевинарства из Плажана,
за директора ЈП Дирекција за изградњу општине Деспотовац, на период од четири године.
2.Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања Решења у
''Службеном гласнику Републике Србије''.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', ''Службеном гласнику
Општине Деспотовац'' и на интернет страници Општине Деспотовац.
4. Решење доставити: Именованом, ЈП Дирекција за изградњу општине Деспотовац и
архиви органа општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 112-87/2013-01 од 09.09.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07),
члана 41, 25, 31, 32 и 33. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/2012),
члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008),
Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 09.09. 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ СИСТЕМА
ВОДОСНАБДЕВАЊА ''ТОПЛИК ДЕСПОТОВАЦ'' ДЕСПОТОВАЦ

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Бранковић Предраг, дипломирани инжењер машинства из Витанца, за
директора
Јавног предузећа за изградњу система водоснабдевања ''Топлик Деспотовац''
Деспотовац, на период од четири године.
2.Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања Решења у
''Службеном гласнику Републике Србије''.
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3. Решење објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', ''Службеном гласнику
Општине Деспотовац'' и на интернет страници Општине Деспотовац.
4.
Решење доставити: Именованом, Јавном
предузећу за изградњу система
водоснабдевања ''Топлик Деспотовац'' Деспотовац и архиви органа општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 112-86/2013-01 од 09.09.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07),
члана 41, 25, 31, 32 и 33. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/2012),
члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008),
Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 09.09. 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ''РЕСАВСКА ПЕЋИНА''
ДЕСПОТОВАЦ

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Обрадовић Драган, економиста из Јеловца, за директора ЈП ''Ресавска
пећина'' Деспотовац, на период од четири године.
2.Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања Решења у
''Службеном гласнику Републике Србије''.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', ''Службеном гласнику
Општине Деспотовац'' и на интернет страници Општине Деспотовац.
4. Решење доставити: Именованом, ЈП ''Ресавска пећина'' Деспотовац и архиви органа
општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 112-85/2013-01 од 09.09.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине
Деспотовац'' број 4/2008),а на предлог Општинског већа Општине Деспотовац, Скупштина
општине Деспотовац на седници одржаној 09.09. 2013. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
1. Због непоштовања Уговором утврђене цене за сакупљање и изношење кућног отпада и
законом прописане процедуре за повећање цена за исте услуге и др. постоје разлози за отказ
Уговора о сакупљању и изношењу кућног отпада на подручју општине Деспотовац са А.С.А.
''Врбак'' д.о.о. Лапово, покренути поступак за отказ Уговора о сакупљању и изношењу кућног
отпада.
2. Истовремено са отказом Уговора о сакупљању и изношењу кућног отпада са А.С.А.
''Врбак'' д.о.о. Лапово, створити и обезбедити услове за нормално сакупљање и изношење кућног
отпада на подручју општине Деспотовац, након раскидања Уговора са А.С.А. ''Врбак'' д.о.о.
Лапово.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 06-56-1/2013-01 од 09.09.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07),
члана 33. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008),
Општинско веће општине Деспотовац, на седници одржаној 22.07.2013. године, донело је
РЕШЕЊЕ

1. РАЗРЕШАВА СЕ Славољуб Арсенијевић, дипломирани правник из Десимировца код
Крагујевца , функције Начелника Општинске управе Деспотовац.
2. Именовани из тачке 1. овог решења обављаће дужност начелника Општинске управе
општине Деспотовац до постављења новог начелника.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 06-47-2/2013-02 од 22.07.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Ненадовић Дејан, дипл.социолог,с.р.
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На основу члана 46, 54. став 1. и 2. и члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07) и Одлуке о расписивању Јавног огласа за постављање
Начелника Општинске управе Деспотовац, број 06-47-1/13-02, коју је донело Општинско веће
општине Деспотовац 22. јула 2013.године и Огласа објављеног у Публикацији о запошљавању
Националне службе за запошљавање ''Послови'' број 528 од 31.07. 2013. године, Општинско веће
општине Деспотовац, на седници одржаној 26.08. 2013. године, донело је

РЕШЕЊЕ
1. ПОСТАВЉА СЕ Данијела Лукић, дипломирани правник из Сења, за начелника
Општинске управе Општине Деспотовац, на период од пет година.
2. Решење доставити: Служби за заједничке послове, рачуноводству и архиви Општинске
управе Деспотовац и Данијели Лукић.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 111-2-1/13-02 од 26.08.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ,
Дејан Ненадовић, дипл.социолог,с.р.
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19.

20.

21.

22.
23.
24.

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника СО-е
Одлука о потврђивању мандата одборника СО-е
Извештај о извршењу Одлуке о Буџету општине Деспотовац за период јануар
– јун 2013. годину
Закључак о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине
Деспотовац за период јануар-јун 2013. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о Буџету општине Деспотовац за 2013.
годину
Одлука о одобравању Пројекта о измени Пројекта ''Унапређење здравствене
заштите становништва општине Деспотовац
Одлука о измени Одлуке о промени Оснивачког акта Комунално стамбеног
предузећа ''Стан'' ЈП Деспотовац
Одлука о повећању капитала и утврђивању удела у капиталу Комунално
стамбеног предузећа ''Стан'' ЈП Деспотовац
Одлука о расписивању Јавног конкурса за именовање директора Комунално
стамбеног предузећа ''Стан'' ЈП Деспотовац
Јавни конкурс за именовања директора К.С.П. ''Стан'' ЈП Деспотовац чији је
оснивач Општина Деспотовац
Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи
Одлука о усвајању локалног плана управљања отпадом у Општини
Деспотовац за период 2013.-2020. године
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Фондације Сењски Рудник
– Екомузеј
Одлука о разрешењу члана Општинског већа Општине Деспотовац
Одлука о избору члана Општинског већа Општине Деспотовац
Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на
територији општине Деспотовац
Решење о давању сагласности на Извештај вештака о извршеној процени
тржишне вредности непокретности неновчаног капитала Општине
Деспотовац у КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац
Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма
пословања финансијским планом и планом јавних набавки ЈП Дирекција за
изградњу општине Деспотовац за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма
пословања ЈП за заштиту природе и развој туризма и угоститељства ''Ресавска
пећина'' Деспотовац за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма
пословања са финансијским планом и Планом јавних набавки ЈП ''Топлик
Деспотовац'' за изградњу система водоснабдевања Деспотовац за 2013.
годину
Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма пословања са
финансијским планом и Планом јавних набавки Дома здравља Деспотовац за
2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута
Комунално стамбеног предузећа ''Стан'' ЈП Деспотовац
Решење о давању сагласности на Правилник о систематизацији радних места
КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац
Решење о именовању директора ЈП Дирекција за изградњу Општине
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Службени гласник – број 8

25.
26.
27.
28.
29.

______

Деспотовац, 10.09. 2013. године

Деспотовац
Решење о именовању директора Јавног предузећа за изградњу система
водоснабдевања ''Топлик Деспотовац'' Деспотовац
Решење о именовању директора ЈП ''Ресавска пећина'' Деспотовац
Закључак о раскидању Уговора о сакупљању и изношењу кућног отпада са
А.С.А. д.о.о. ''Врбак'' Лапово
Решење о разрешењу функције начелника Општинске управе Општине
Деспотовац
Решење о постављењу начелника Општинске управе Општине Деспотовац

49
50
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51
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Оснивач:
Скупштина општине Деспотовац
Уредник:
Гордана Јаблановић, дипл.прав.
секретар Скупштине општине Деспотовац
Издаје и штампа:
Општинска управа – Стручна служба органа Општине,
Деспотовац, ул. Милосава Здравковића Ресавца бр. 4
Тел/факс (035) 611-037
Email: sodespotovac@ptt.yu
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